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ПЕРЕДМОВА
Учітеся, брати мої, думайте, читайте.
Т. Шевченко
Освіта завжди відігравала та відіграє значну роль у розвитку суспільств,
забезпечуючи прогрес у всіх сферах життєдіяльності. Глобальні виклики XXI
ст. поставили всі національні системи освіти перед необхідністю формування
нової освітньої парадигми, яка повинна відбивати реалії постіндустріального
суспільства:
 забезпечення високої функціональності людини в умовах стрімких
змін; потреба творчого засвоєння лавиноподібного потоку нових знань та
високих технологій;
 необхідність розуміння людини як найвищої цінності та забезпечення
високого демократизму суспільства;
 готовність до існування в умовах інформаційної насиченості
життєвого середовища;
 утвердження культури толерантності тощо.
Зокрема, в Україні, масштабне реформування освітньої галузі стало
можливим завдяки прийняттю низки законодавчих документів, які
регламентують її функціонування, зокрема Закону України «Про освіту».
Даний документ визначив метою освіти всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних,
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для
успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян,
які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на
користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального,
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу,
підвищення освітнього рівня громадян з метою забезпечення сталого розвитку
України та її європейського вибору.
Виходячи з цього сьогоденна соціальна вимога до закладів вищої освіти бути не тільки більш динамічними і ―гнучкими‖, а й більш відкритими
системами, а це означає, що освітянам необхідно більш точно і активно
позиціонувати свій внесок в інноваційний процес і соціальний розвиток.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
(ХНУБА) не перебуває осторонь цих процесів та займає активну позицію у
реформуванні та вдосконаленні підготовки кваліфікованих фахівців у різних
галузях. Можна з певністю стверджувати, освітній процес
у ХНУБА
здійснюється з максимальним наближенням до вимог, які існують у державахучасницях Європейського Союзу.
Для науково-педагогічних працівників нашого університету, завдання
модернізація вищої освіти в Україні є актуальними завданнями на шляху до
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інноваційного, європейського розвитку українського суспільства, підвищення
ролі вищої освіти у формуванні освіченого молодого покоління.
З метою ознайомлення широкого загалу з відповідними доробками, у
ХНУБА за ініціативи адміністрації університету, вже багато років проводиться
науково-методична конференція. Мета конференції традиційно полягає у
наданні можливості науково-педагогічним працівникам нашого університету та
інших освітніх закладів України поспілкуватися на науковому рівні, обмінятися
ідеями і обговорити науково-методичні проблеми, представити практичні
досягнення у сфері науково-методичної діяльності, зрештою, зав’язати або
зміцнити дружні стосунки.
Запропонована збірка матеріалів 75-ої науково-методичної конференції
ХНУБА «Модернізація вищої освіти в Україні та проблеми управління якістю
підготовки фахівців у технічному університеті», присвячена до 90-річчя
університету, охоплює широке коло проблем, пов’язаних з науковометодичними дослідженнями, які виконуються у Харківському національному
університеті будівництва та архітектури, а також інших закладах вищої освіти.
Отже, з урахуванням завдань зазначеного проблемного поля, у збірку увійшли
доробки спрямовані на вдосконалення науково-методичного і ресурсного
забезпечення, підвищення якості навчання, результативності дослідницької і
експериментальної роботи в системі вищої професійної освіти тощо. Одна з
чільних тем в Україні – це впровадження Building Information Modeling (ВІМ)
технологій в освітній процес спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"
також представлена в збірнику.
Авторами запропонованого збірника є як досвідчені вчені та науковопедагогічні працівники, так і практики, які щиро поділилися власним досвідом
у рамках нашого форуму.
Вважаємо, що саме в такий спосіб найактуальніші проблеми сучасної
вищої-професійної освіти будуть засвоєні та переосмислені читачами щодо
впровадження їх у власну педагогічну практику.
Д. Череднік
Ректор Харківського національного університету
будівництва та архітектури
С. Даньшева
зав. кафедрою фізики
Харківського
національного
університету
будівництва та архітектури
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(заключне)
75-ої університетської конференції ХНУБА
“Модернізація вищої освіти в Україні та проблеми
управління якістю підготовки фахівців у технічному
університеті”
9 квітня 2020 року
УДК 378.14
ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
У РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСТНО - ОРІЄНТОВАНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Череднік Димитрій Леонідович,
канд.техн.наук, професор
Даньшева Світлана Олегівна,
канд.пед. наук, професор
Анотація. У статті розкрито питання сучасних підходів до впровадження
компетентністного підходу в освітній процес закладів вищої освіти та
управлінську діяльність як основи розвитку компетентностей суб’єктів освіти.
Ключові слова: якість освіти, моніторинг, компетентністно-орієнтована освіта,
компетенція, компетентність особистості.
Компетентністно-орієнтований підхід, виходячи із сучасних (новітніх)
концептуальних орієнтирів, є досить актуальним завданням планування та
розробки складових сучасного педагогічного процесу у закладах вищої освіти
(ЗВО). Зрозуміло, що таке завдання певним чином орієнтує вектори науковометодичних пошуків освітян у розвинених країнах світу, зокрема, й в Україні.
Пошук засобів його вирішення, фактично, є виконанням Закону України «Про
освіту», в якому декларується, що «метою освіти є всебічний розвиток людини
як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних,
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для
успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян,
які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на
користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального,
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу,
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку
України та її європейського вибору» [1]. Про це свідчать презентовані
дослідження, в яких вчені наголошують на тому, що студенти, які раніше
озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути
підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти,
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саморозвиватися та вдосконалюватися інтелектуально, морально і фізично.
Відзначимо, що проблемі компетентністного підходу в освіті приділяли значну
увагу вітчизняні вчені П. Г. Щедровицький, М. Н. Саткін, І. Я. Лернер, Н. М.
Бібік, Л. С. Ващенко, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко та інші.
В Україні серед ключових компетентностей, які сьогодні визначені
орієнтиром для виявлення результативності освітнього процесу, є: навчальна,
соціальна, компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій,
економічна, загальнокультурна, оздоровча та громадянська [ 2]. У матеріалах
різних законодавчих документів підкреслено, що результатом освіти «повинно
бути становлення людини, здатної до співпереживання, готової до вільного
гуманістично-орієнтованого вибору, індивідуального інтелектуального зусилля
і самостійної, компетентної і відповідальної дії в політичному, економічному,
професійному і культурному житті, яка поважає себе і інших».
Визначення
програмних
результатів
навчання
у
термінах
компетентностей актуалізує необхідність конкретизації підходів до розробки та
реалізації сучасного освітнього процесу у ЗВО, спрямованих на подолання
предметно-дисциплінарного характеру підготовки майбутнього фахівця
певного освітнього ступеня (бакалавр, магістр). З погляду авторів, вирішення
даної проблеми повинно ґрунтуватися на змістовій сутності поняття
«компетентність» у форматі, який дозволяє визначити адекватні технологічні
засоби формування і діагностики рівня їх сформованості на певному етапі
навчання.
Отже слідом за І.А. Зимнею, у структурі компетентності виділяємо три
основні компонента: когнітивний, праксіологічний і аксіологічний [3]. Як вже
наголошувалося у попередніх презентованих авторами статті дослідженнях
«формувати компетенції у майбутніх фахівців певної професійної галузі
необхідно як цілісну структуру, в єдності розглядаючи результативність
діяльності щодо взаємодії всіх трьох зазначених складових, адже вони
взаємопов'язані і взаємозалежні» [4]. Подальші дослідження, проведені
авторами свідчать про те, що одним із вагомих компонентів комплексного
підходу до впровадження компетентністно-орієнтованого підходу до
організації сучасного освітнього процесу є розробка та застосування
відповідних педагогічних технологій.
Зауважимо, що користуючись існуючими розробками щодо сучасних
педагогічних технологій ми дотримувалися такого: інноваційна педагогічна
технологія — це синтез досягнень педагогічної науки і практики, поєднання
традиційних елементів існуючого досвіду та наслідків суспільного, технічного
прогресу та гуманізації, демократизацією суспільства і технологічною
революцією. Джерелами та складовими частинами нових педагогічних
технологій є: соціальні перетворення і нове педагогічне мислення; суспільні,
педагогічні, психологічні науки; сучасний передовий педагогічний досвід;
історичний вітчизняний і зарубіжний досвід (надбання попередніх поколінь);
народна педагогіка.
Розглянемо приклади провадження інноваційних педагогічних технологій
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у Харківському національному університеті будівництва та архітектури, які
застосовуються при формуванні певнх видів компетентностей. Слід відзначити,
що частково нами застосовуються практично всі види інноваційних
педагогічних технологій. Проте найбільш активно використовуються технології
проектного навчання, інтерактивні (в тому числі інформаційно-комп’ютерні), а
також модульне навчання.
Використання технології проектного навчання орієнтує студентів на
інтеграцію фундаментальної та професійної складових їх підготовки. Так,
наприклад, при вивченні змістового модуля «Фізичні основи нанонаук»
здобувачам вищої освіти пропонується порівняти фізичні явища та закони,
покладені в основу традиційного макроармування (залізобетон) та
мікроармування (склофібробетон). Слід відзначити, що для реалізації даної
технології викладачами кафедри фізики був розроблений банк фізичних
ефектів, які покладені в основу принципу функціонування низки будівельних
процесів.
Інтерактивні технології навчання дозволяють встановити суб’єктсуб’єктні стосунки між викладачем та студентом під час заняття та активізувати
їх діяльність. Особливе місце у використанні інтерактивних технологій
відводиться інформаційно-комп’ютерним, адже досить швидке зростання
інформації вимагає постійного оновлення теоретичного матеріалу, зокрема, за
допомогою мережі INTERNET. Особлива увага при реалізації е-технологій
приділяється впровадженню технологій інформаційного моделювання будівель
— BIM-технологій, які передбачають віртуальне будівництво об’єкта до його
фактичного зведення.
Проведені статистичні дослідження надали можливість стверджувати, що
запропоновані педагогічні технології суттєво підвищують мотивацію до
формування
всіх трьох компонентів: когнітивний, праксіологічний і
аксіологічний та сприяють формуванню всіх груп компетентностей:
-універсальних (наприклад, здатність протягом життя самостійно
вчитися, забезпечувати особистністний та професійний розвиток);
- загальнонаукових (наприклад, здатність до наукового пошуку та
аналізу);
- інструментальних (наприклад, володіння знаннями та навичками в
галузі інформатики та сучасних комп’ютерних технологій, а також володіння
знаннями та навичками користування INTERNET-ресурсами);
- професійних (наприклад, володіння основами розробки моделей
продукції на всіх етапах її життєвого циклу).
Отже, дана стаття акцентує увагу на тому, що сучасні світові процеси
вимагають модернізації системи вищої освіти, зокрема професійної.
Найважливішою умовою якісної реалізації цього процесу виступає
впровадження в освітній процес інноваційних технологій, головною метою
впровадження яких є підготовка фахівців нової формації, адаптованих до життя
в постійно мінливому світі, і створення для них умов самостійного пошуку і
придбання нових професійних знань.
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Представлене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми
використання потенціалу
сучасних освітніх технологій у реалізації
компетентністно - орієнтованого освітнього процесу в технічному університеті.
Перспективними напрямками майбутніх досліджень вважаємо: розробку
технології моніторингу розвитку творчих здібностей учасників освітнього
процесу в умовах технічного університету, вивчення психолого-педагогічних
умов впровадження інформаційних технологій тощо.
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Аннотація:Процедура проєктування та модернізації освітніх програм
потребує залучення здобувачів вищої освіти як основих стейкхолдерів
освітнього процесу. Існує декілька процедур такого залучення, однією з яких є
метод фокус-груп. Запропоновано однин з можливих підходів до організації і
проведення фокус-групи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої
освіти спеціальності 151 ―Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології‖.
Ключові слова: якість вищої освіти, акредитація освітніх програм, фокусгрупа.
Abstract:The procedure of designing and modernizing educational programs
requires the involvement of higher education as the main stakeholders in the
educational process. There are several procedures for such involvement, one of which
is the focus group method. One of the possible approaches to the organization and
conduct of a focus group for applicants for the second (master's) level of higher
education in the specialty 151 "Automation and computer-integrated technologies" is
10

proposed.
Keywords:quality of higher education, accreditation of educational programs,
focus-group.
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розробило
―Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо
застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми‖, затверджений
рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
протокол від 29 серпня 2019 р. № 9. Ці Методичні рекомендації розроблені для
допомоги у практичному застосуванні критеріїв оцінювання якості освітньої
програми, що є додатком до Положення про акредитацію освітніх програм, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 08.08.2019 р. за № 880/33851.
Майже в кожному критерії передбачена необхідність залучення до
проєктування освітніх програм здобувачів вищої освіти та роботодавців, як
основних стейкхолдеров освітнього процесу. Однією з вимог, при цьому, є
документальне підтвердження факту такого залучення.
Таким чином, для складання звіту з самоаналізу освітньої програми треба
організувати, провести та задокументувати не менш, ніж дев’ять опитувань
(фокус-груп) здобувачів вищої освіти, а також работодавців, випускників,
інших стейкхолдерів.
Вперше на пострадянській території метод фокус-групи був ретельно
досліджений та описаний С.А.Белановським[1].В ньому ретельно розглянуті
питання організації, проведення та підбиття підсумків роботи фокус-групи.
Відсилаємо зацікавлених до саме цього видання.
Термін «фокус-група» є скороченням від поняття «сфокусоване інтерв'ю»,
запропонованого Р.Мертоном, М.Фіске і П.Кендаллом у 1946 р. В подальшому
представники різних соціологічних шкіл по-різному трактували особливості
цього методу. Однак стійкими залишаються деякі підходи та принципи.
Зокрема, на думку Т.Грінбаума дослідження за допомогою методу фокус-груп
включає чотири загальні елементи:
залучення певної кількості респондентів, зібраних в одному місці;
взаємодія учасників. Якщо в багатьох інших типах досліджень вважається,
що будь-яка дискусія між учасникамиспотворює чистоту відповідей, то на
засіданнях фокус-груп суб'єкти заохочуються до взаємодії один з одним;
обговорення певних проблем здійснюється модератором, який
діє відповідно до цілей та завдань дослідження;
при проведенні фокус-груп використовується сценарій[2].
Не маючи власного досвіду в проведенні фокус-групи, ми зосередилися на
вивченні матеріалів вітчизняних науковців, практичних працівників компаній і
підприємств, які вже не один рік ефективно проводять такі соціологічні
дослідження.
Для вирішення питань, пов’язаних з проведенням фокус-групи треба
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опанувати власне методологію проведення та методику аналізу результатів
фокус-групового дослідження. Методологія проведення фокус-групового
дослідження спирається, як вже відмічалося вище, на відповідну процедуру і
якщо уявити її у вигляді послідовності кроків, які визначають порядок дій для
досягнення певного результату за скінченну кількість ітерацій, то, на наш
погляд, вона має включати три основних фази: фазу підготовки, фазу
проведення та фазу підбиття підсумків.
При підготовці фокус-групи здійснюється розробка програми, яка включає
формулювання та обґрунтування проблеми, визначення цілей і завдань, об'єкта
і предмета дослідження, кількості учасників і складу фокус-груп, розробка
сценарію, технічне оснащення і підбір відповідного приміщення.
Сценарій повинен обов’язково містити такі складові:
виклад цілей даного дослідження;
визначення складу групи;
вступне слово модератора (включає оголошення теми дискусії, регламент
проведення, інструкції учасникам);
початкова стадія. Знайомство з кожним респондентом і оголошення
загальних положень проблеми;
обговорення основної проблеми. Розглядаються широкі теми, в яких
включається конкретна проблема (імідж кандидата, ставлення до певного
продукту або події). Наприклад, якщо на засіданні досліджується оцінка
конкретного політичного діяча, то ця частина сценарію повинна починатися з
обговорення ідеалу політичного діяча, уподобань та мотивацій виборців;
конкретне обговорення. У даній частині сценарію повинен міститися
перелік конкретних питань і аспектів, про які замовник бажає отримати
деталізовану інформацію. Таким чином, відбувається перехід від загальних
питань до конкретних;
фінальна частина. Може включати огляд висловлених позицій, додаткове
обговорення думок, які були висловлені в ході дослідження. Вираження подяки
за роботу.
Власне проведення фокус-групи залежить від визначення модератора –
ключової фігури, від якої в значній мірі залежить ефективність фокусгрупового
дослідження.
Модератор
повинен
володіти
високою
комунікативністю, швидко досягати взаєморозуміння з респондентами, вміти їх
слухати, чітко орієнтуватися в ході обговорення, бути чутливим, мати добру
пам'ять. Він зобов'язаний досконало орієнтуватися у темі, яка обговорюється,
але при цьому не виконувати роль експерта. Його обізнаність щодо
обговорюваних питань не повинна занадто виходити за межі знань, якими
володіють респонденти. Босенс фокус-групового дослідження полягає в тому,
щоб замовник міг подивитися на свій продукт або концепцію очима типового
споживача.
Узагальнення результатів засідання фокус-групимає наступну схему:
первинні дані - формування тверджень - пояснення. На першій стадії
розшифровуються аудіозаписи, виконується стенограма, аналізується
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відеозапис (вагоме значення має вивчення невербальних реакцій респондентів).
Далі узагальнюється зібраний матеріал і обираються найбільш значущі
категорії, що характеризують хід обговорення у всіх проведених дискусіях. В
кінці інтерпретуються і узагальнюються отримані результати, розробляються
висновки і рекомендації.У практиці фокус-групових досліджень існує три
основних види звіту:
усний звіт (зазвичай виконується у вигляді електронної презентації);
короткий звіт у письмовій формі, де резюмуються найбільш принципові
результати;
повний деталізований звіт (включає такі частини: вступ;цілі і завдання
дослідження;короткий опис способів отримання інформації;критерії відбору
респондентів, місця
проведення та
кількостіучасників
групи;опис
досліджуваних спільнот, думок і установок з наведенням цитат зі
стенограми;результати та основні висновки;рекомендації та пропозиції щодо
подальших кроків).
На кафедрі ―Автоматизація виробничих процесів‖ була проведена пілотна
фокус-група з порядком денним: ――Співвідношення аудиторного та поза
аудиторного навантаження при проектуванні робочої програми навчальної
дисципліни ―Автоматизовані технологічні комплекси‖‖ для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 ―Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології‖.
Це відповідає вимогам підкритерію 2.8 Критерію 2 – ―Структура та зміст
освітньої програми (ОП)‖, який передбачає необхідність співвіднесення
фактичного навантаження здобувачів освіти та обсягу ОП/окремих освітніх
компонентів у кредитах ЄКТС.
Щоб виконати підкритерій 2.8, заклад вищої освіти має продемонструвати,
що він вживає заходів для того, щоб реалістично оцінити, яким є обсяг
самостійної роботи, у середньому потрібний здобувачеві для належного
опанування цієї дисципліни. Зазвичай такими заходами є опитування/фокусгрупи самих здобувачів. Результатом невжиття ЗВО таких заходів є
необґрунтоване присвоєння дисциплінам недостатньої кількості кредитів, а
отже – надмірне навантаження здобувачів вищої освіти[3].
Створення фокус-групи на кафедрі було підтримано студентством за
результатом попередньо проведеного опитування.
До складу фокус-групи увійшли Клеба А., Коптєлова А., Гуйда С., Мудрак
Є., Березовець В., Горшеніна Д., Губарєва К. Головною метою діяльності
фокус-групи є забезпечення взаємодії між студентством та професорськовикладацьким колективом кафедри і адміністрацією механіко-технологічного
факультету в рамках організації освітнього процесу. Під час проведення фокусгрупи вирішувалося конкретне питання: чи достатньо часу відводиться
робочою програмою для виконання студентами курсового проекту з навчальної
дисципліни ―Автоматизовані технологічні комплекси‖. Залишимо за межами
цієї статті технічні подробиці, надамо лише конкретний результат обговорення.
За існуючими нормативами навчального плану на виконання курсового проекту
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відводиться 1 кредит, тобто 30 годин навчального навантаження. Обробка
результатів анкетування, яке було проведене під час фокус-групи показує, що
потрібне вдвічі більше часу, тобто 2 кредити.
Це дає підставити змінити підхід до планування відповідного навчального
навантаження і планувати корегування навчального плану в частині планування
курсового проекту як окремої навчальної 3-х кредитної дисципліни з
відповідною робочою програмою при певному скороченні навчального
навантаження за базовою навчальною дисципліною ―Автоматизовані
технологічні комплекси‖.
Маємо зробити певний висновок. Проведення пілотної фокус-групи є
дієвим засобом залучення здобувачів вищої освіти до організації освітнього
процесу та одним із чинників ефективного функціонування внутрішньої
системи забезпечення якості освіти університету. Функціонування фокус-групи
створить зворотній зв'язок із студентством щодо якості освітніх послуг як від
безпосередніх їх споживачів та сприятиме підвищенню мотивації й
саморозвитку студентів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Белановский С.А. Метод фокус-груп. М. – Издательство Магистр, 1996. – 272 с.
2. Методика проведения фокус-групп: Методичні рекомендації для студентів спеціальності
―журналістика‖ ВДПУ/ Укладач Лапшин С.А. – Вінниця: ВДПУ, 2016 р. – 28 с.
3. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування
Критеріїв оцінювання якості освітньої програми[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://naga.gov.ua.
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Анотація: Підвищення якості проектування і будівництва можливо з
використанням сучасних технологій інформаційного моделювання будівель.
Для успішного впровадження BIM-технологій необхідна підготовка
кваліфікованих фахівців в даній сфері. Запропоновано міждисциплінарний
підхід в освоєнні технологій інформаційного моделювання, що передбачає
спільне виконання курсових робіт та індивідуальних завдань в рамках
декількох дисциплін з використанням BIM-технологій.
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Ключові слова: міждисциплінарний підхід, будівельна галузь,
інформаційне моделювання будівель, BIM-технології.
Abstract: Improving the quality of design and construction is possible with the
use of modern technologies of information modeling of buildings. Successful
implementation of BIM technologies requires the training of qualified specialists in
this field. An interdisciplinary approach to the development of information modeling
technologies is proposed, which involves the joint execution of coursework and
individual assignments across several disciplines using BIM technologies.
Keywords: multidisciplinary approach, construction industry, information
modeling of buildings, BIM technologies.
У сучасній будівельній галузі найактуальнішим є застосування
комп'ютерних технологій на всіх етапах життєвого циклу об'єкта будівництва.
BIM (Building Information Model, інформаційна модель будівлі) - це технологія
за допомогою якої будується тримірна модель будівлі в цифровому вигляді, яка
несе в собі повну інформацію про майбутній об’єкт на всіх етапах існування
будівлі - проектування, будівництва, експлуатації, ремонту або реконструкції,
зносу. BIM-модель містить інформацію про інтелектуальні об'єкти що в неї
входять та параметричні взаємозв'язки між ними. Це дає змогу приймати
управлінські рішення на будь-якому з етапів, при цьому нові дані в
інформаційну модель можуть додаватися протягом усього життєвого циклу
будівельного об'єкта.
Наявність такої моделі дозволяє використовувати різні автоматизовані
засоби аналізу і перевірок, випуску проектної та робочої документації,
візуального планування і оптимізації процесу будівництва, оцінки кошторисної
вартості і ін. Будівельний об’єкт проектується фактично як єдине ціле і зміна
будь-якого його параметра тягне за собою автоматичну зміну інших, пов’язаних
з ним параметрів і об’єктів, зміни креслень, візуалізацій, специфікацій, графіка
будівництва тощо на всіх етапах життєвого циклу [1].
Найбільш підготовлені країни взяли на себе відповідальність і створили у
2013 організацію з назвою EU BIM Task Group (Робоча група по BIM
Євросоюзу, www.eubim.eu), яка в 2015 отримала від Єврокомісії фінансування
на розробки. В липні 2018 року EU BIM Task Group випустила Керівництво по
впровадженню BIM для європейських державних замовників [2, 3].
Питання необхідності запровадження і розвитку інформаційного
моделювання в будівництві досить активно вивчається іноземними вченими,
зокрема В. Талаповим, К. Сухачевим, А. Томана, Л. Устиновічюс та ін. В
Україні дослідженням проблематики BIM займаються: А. Білик, М. Беляєв, А.
Тесьолкін, М. Барабаш, К. Київська [4].
Обов’язкове впровадження BIM-технологій в проектуванні та
будівництві, починаючи з 2019 року, є важливим та своєчасним для України.
На цьому наголосив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, виступаючи
на конференції «Bimex Innovation Polygon 2018» в Києві. Тому вельми
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актуальною ставатиме проблема підготовки висококваліфікованих фахівців, які
володіють ВІМ-технологіями.
В лютому 2020 року в ХНУБА проведено Перший регіональний науковопрактичний семінар «BIM-технології: досвід та перспективи впровадження».
Метою якого стало ознайомлення інвестиційно-проектно-будівельних топових
компаній харківського регіону з можливостями BIM-технологій та спільне
формування архітектурно-будівельних освітніх програм за сучасними
вимогами. На базі університету для викладачів і аспірантів розпочато
проведення факультативних занять Є.Ю. Семіоничевим, керівником ТОВ
«ВЕК-ЮА» філії американської компанії «VEC California Corporation», щодо
освоєння Autodesk Revit.
Таким чином, наш університет поступово наближається до впровадження
ВІМ-технологій в навчальний процес. Наступним кроком є створення нових
освітніх програм, а також впровадження ВІМ-технологій в існуючі.
Програма підготовки бакалаврів спеціальності «Будівництва та цивільної
інженерії» професійного спрямування «Промислове та цивільне будівництво»
повинна бути розроблена так, щоб студент отримував знання, вміння і навички
в тій же послідовності, як формується життєвий цикл будівельного об'єкта,
умовно виділивши стадії: проектування, будівництва, експлуатації, ремонту і
(або) реконструкції.
Пропонується введення системи «наскрізного» курсового проектування,
яка дозволить почати впровадження ВІМ-технологій в навчальний процес
існуючих ОПП. Так студенти протягом усього навчання будуть розробляти і
вивчати проект одного та (або) декількох об'єктів на більшості його стадій
проектування і будівництва.
Пропонується в рамках вивчення дисциплін «Інженерна та комп'ютерна
графіка» разом з Autodesk AutoCAD, де студенти набувають навичок виконання
площинних креслень відповідно до діючих стандартів, почати знайомство з
Autodesk Revit. Далі при вивченні дисциплін «Архітектура будівель та споруд»
та «Спецкурс. Архітектура будівель та споруд» студенти будуть мати
можливість опанувати Autodesk Revit Architecture, використовуючи при цьому
максимально функціонал програми, від створення моделі будівлі до випуску
робочої документації архітектурно-будівельної частини проекту. В цьому
випадку працюючи над моделлю цивільного або промислового будинку з
студент не тільки розробляє архітектурно-будівельні креслення, а у нього
з’являється можливість і далі в цій же програмі продовжити проектування
інженерних мереж при вивченні дисципліни «Санітарно-технічне обладнання
будівель» (або з використанням Autodesk Revit MEP).
Так само варто відзначити, що ВІМ-технології дозволяють працювати і в
розрахункових програмах, так розрахунок будівельних ВІМ-об'єктів, створених
в Autodesk Revit, можна виконувати в програмних комплексах SOFiSTiK,
SCAD та ЛІРА-САПР при виконанні курсових проектів з
дисциплін
«Будівельні конструкції», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Металеві
конструкції», «Основи і фундаменти», «Конструкції з дерева та пластмас».
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Курсові проекти з дисциплін «Технологія будівельного виробництва»,
«Зведення і монтаж будівель і споруд»,
«Організація будівництва»,
«Організація, планування та управління будівництвом» можливі з
використанням Autodesk Navisworks на базі попередньо створених
архітектурних 3D-моделей.
При виконанні наскрізного курсового завдання від об'ємнопланувального рішення будівлі до проекту організації його будівництва з
використанням BIM-технологій є всі підстави вважати, що студент не тільки
отримає глибокі теоретичні знання з загально-професійних та спеціальних
дисциплін, а й істотно їх пропрацює і закріпить, оскільки буде мотивований
отримати на професійному рівні не тільки навички роботи з сучасними
програмними продуктами, а й отримати цілісне уявлення про багатоетапному
проектуванні і взаємозв'язку всіх технічних елементів будівлі [5].
Впровадження ВІМ-технологій в навчальний процес можливо в випадку:
часткової зміни освітньої програми спеціальності «Будівництво та цивільна
інженерія» професійного спрямування «Промислове та цивільне будівництво»;
підвищення кваліфікації викладачів, проходження відповідних стажувань для
вивчення досвіду впровадження ВІМ-технологій; оновлення комп’ютерних
класів, які б відповідали вимогам сучасних програмних комплексів.
Потрібна також тісна взаємодія кафедр, методичних комісій, навчального
відділу, яка буде спрямована на послідовне впровадження ВІМ-технологій в
навчальний процес.
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стажування є напрацювання базового варіанту партнерського проекту, який має
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Проект «Академічна мобільність та науково-дослідне стажування
«Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність» мав
відбутись у період з 15.03.2020 року по 20.03.2020 року у містах Ужгород
(Україна) та Левока (Словаччина). Організаторами заходу стали
Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC) у
співпраці з Університетом суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та
Католицьким Університетом в Ружомберку (Словаччина).
У відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України від
16.03.2020 року №406 про організаційні заходи для запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19, організаторами було впроваджено гнучкий режим
роботи в рамках стажування з компонентами дистанційного навчання. У зв’язку
з розпорядженням ректора Католицького університету в Ружомберку
(Словаччина) від 09.03.2020 року про призупинення прийому закордонних
делегацій до 4 квітня включно у зв’язку із заходами безпеки щодо поширення
COVID-19 виїзна частина програми була проведена на території України у м.
Ужгород із збереженням наповнення програми, всіх тематичних модулів та
залученням закордонних експертів у реалізацію програми стажування. При
цьому стажування має статус міжнародного післядипломного стажування та
завершилося видачою учасникам Сертифікатів про завершення програми в
врахуванням дистанційної та самостійної роботи у форматі вебінарів та
індивідуальних консультацій впродовж січня – березня 2020 року та очної
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виїзної частини(рис. 1).

Рис. 1 Отримання Сертифікатів за результатами стажування
Програма стажування представлена в табл. 1.
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Таблиця 1 – Програма науково-дослідного стажування
«Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність»
№

Тема

1

Проектний підхід в організаційній
діяльності інституції
Інструменти Європейської комісії:
Н-2020, Horyzon-Europe (2021-2027):
огляд конкурсів до кінця 2020 року
Площадки/інтерфейси для пошуку
інформації, пошуку партнерів, подачі
проектних заявок, управління життєвим
циклом проекту
Розробка партнерських проектів крок
по кроку. Визначення проблематики
проекту, формулювання мети та
завдань проекту. План реалізації
проекту. Бюджет проекту
Юридичні
аспекти
підготовки
проектних заявок. Типи та форми угод
про співпрацю, про партнерство.
Консорціум та проектний консорціум.
Угода про наміри. Захист авторського
права
Грантові проекти: джерела
фінансування ЕС, ЕЕА, специфіка
міжнародних партнерських проектів,
структура проекту/проектної заявки,
спектр інструментів та програм,
пріоритети бюджетів 2020 та 2027
Проектний офіс – завдання та роль в
контексті фінансування діяльності ЗВО
та академічної мобільності науковців з
європейських фондів
Можливості для реалізації міжнародних
освітніх проектів
Фонди
Вишеградської
четвірки:
Visegrad, Visegrad+ grants, пріоритети,
специфіка
конкурсів,
вимоги
партнерства, розміри дофінансування.
ENIHungary – Slovakia – Romania –
Ukraine. Оцінка напрацьованих у групах
анотацій проектів експертом
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EEA (EOG) and Norwegian grants. Оцінка
напрацьованих у групах анотацій
проектів експертом
Юридичні
аспекти
підготовки
проектних заявок. Типи та форми угод
про співпрацю, про партнерство.
Консорціум та проектний консорціум.
Угода про наміри. Захист авторського
права.
Підготовка
у
групах
анотації/презентації
напрацьованих
проектів для подальшого представлення
експертам
Консультації під час роботи над
проектами
Загалом годин – 180, серед
яких:
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Серед багатьох важливих питань, в рамках стажування обговорювалась
специфіка міжнародних проектів та структура проектної заявки.
Специфіка міжнародних партнерських проектів включає декілька
важливих моментів, які потребують особливої уваги. На етапі розробки проекту
і проектної заявки виникає необхідність аналізу ефективності планування
майбутнього проекту. Застосування сучасної методології планування проекту та
використання системи управлінняякістю ISO 9001 дозволяє бути більш
ефективними.Наступним важливим моментом є відповідальність та
зобов’язання усіх партнерів проекту. Відповідальність за виконання лягає на
тих, хто відповідає за кожний етап. Лідер відповідає за виконання проекту в
цілому. Проектні заявки мають відповідати критеріям і пріоритетам як
формальним, так і програмним, що дозволяє оцінювати їх по одному і тому ж
принципу. Лише якість написання проекту визначає переможців. Будь-яка
діяльність у міжнародному проекті повинна відповідати загальним цілям і
вміщатись в рамки проекту. При реалізації проекту обов’язково мають бути
внутрішній і зовнішній моніторинг та оцінка якості, які є інструментом
вимірювання якості або визначення ступеня просування реалізації проекту в
цілому. Проект повинен бути реальним, а цілі – досяжними. Реалістичний
підхід до проектної заявки допомагає великі ідеї трансформувати в видимі та
придатні до перевірки результати. Одними з основних вимог проектів є
креативність та інноваційність. З погляду Єврокомісії, наприклад, будь-яка
технологія або ідея є інноваційною, якщо вона не старша за 3 роки.
Стандартнаструктура проектної заявки включає:
- назву проекту;
- коротку інформацію про організацію;
- повну аплікаційну форму (опис, формулювання та обґрунтування
необхідності вирішення проблеми;
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- мета проекту;завдання проекту;
- робочий план виконання проекту;оцінка виконання проекту);
- бюджет;
- логіко-структурну матрицю;
- додатки.
В результаті короткострокового стажування був створений базовий проект,
який на думку міжнародних експертів може бути перспективним для подання
на розгляд експертного середовища європейських фінансових донорів.
Мета проекту:Підвищення конкурентноспроможності на 50% фахівців
Харківського національного університету будівництва та архітектури в галузі
будівельного матеріалознавства шляхом розширення освітньої пропозиції для
післядипломної вищої освіти до 2022 року.
Завдання проекту:
1) Створення та ліцензування освітньої програми на 50 студентів протягом І
кварталу першого року проекту;
2) Організація науково-практичного навчального комплексу із залученням
досвіду українських та зарубіжних виробників на 20 студентів протягом
першого року проекту;
3) Здійснення підвищення кваліфікації 20 викладачів д кінця проекту;
4) Здійснення інформаційну компанію з популяризації нових освітніх
пропозицій на ярмарках професій, у соціальних мережах та ін.
Напрацьований проект є базовим і потребує суттєвого удосконалення.
УДК 330.341:001.89
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВЩИНИ
Попова Лілія Миколаївна, доктор юридичних наук,
кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів та кредиту
Харківського національного університету будівництва
та архітектури, e-mail: Liliya.herman01@gmail.com
У даній статті розглядаються проблемні питання та напрями розвитку
науково-технічного та інноваційного потенціалу Харківщини. Значна увага
приділяється взаємозв’язку між освітою і науково-технічною сферою.
Зазначається про необхідність забезпечення синергії середньої та вищої освіти,
а також взаємодії закладів вищої освіти та бізнес-середовища задля досягнення
відповідності кваліфікації випускників закладів вищої освіти потребам
роботодавців. Крім того, наголошується на необхідності забезпечення
фінансування наукових досліджень на достатньому рівні, сприяння розвитку
науково-технічних кластерів, та розглядаються питання охорони земель.
Ключові слова: науково-технічний потенціал, інноваційний потенціал,
наукові дослідження, освіта, наука, бізнес, влада, партнерські відносини, науково22

технічні кластери, охорона земель, потенціал Харківщини.
This article addresses the problematic issues and directions of development of the
scientific, technical and innovative potential of Kharkiv region. Much attention is paid to
the relationship between education and science and technology. The author emphasizes
the need to ensure synergy between secondary and higher education, as well as the
interaction of higher education institutions and the business environment in order to
achieve the qualifications of graduates of higher education institutions to meet the needs
of employers. It also emphasizes the need to ensure that research is funded at a sufficient
level, to promote the development of scientific and technical clusters, and to address
land protection issues.
Keywords: scientific and technical potential, innovation potential, scientific
research, education, science, business, state power, partnerships, scientific and technical
clusters, land protection, potential of Kharkiv region.
Харківський регіон є одним із флагманів розвитку української економіки,
в якому зосереджена велика кількість високотехнологічних підприємств,
науково-дослідних інститутів та університетів. Нині в Харківській області
діють 64 наукові установи, у тому числі 17 наукових установ Національної
академії наук України, 4 національні наукові центри. Вищих навчальних
закладів на Харківщині – 32, а наукових об’єктів, що становлять національне
надбання – 27. На Харківщині нараховується близько 14200 науковців, у тому
числі 24 академіків НАНУ, 26 академіків галузевих академій, 37 членівкореспондентів НАНУ, 50 членів-кореспондентів галузевих академій.
Найдинамічніше в даному регіоні розвиваються фізико-математична та
юридична галузі науки, ядерні технології, функціональне матеріалознавство,
радіофізика та радіоастрономія, ІТ-технології, системне управління,
енергомашинобудування, фармація, ґрунтознавство, ветеринарна медицина
тощо [1]. Харківська наукова платформа має вагоме значення для розвитку
науково-технічного та інноваційного потенціалу всієї країни.
У Харкові ініціюються численні заходи, присвячені вирішенню важливих
питань в різних сферах. Так, у червні 2019 року головою Північно-Східного
наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і
науки України Семіноженком В. П. було організовано круглий стіл з
представниками закладів вищої освіти «Ініціатива Харківського регіону: стан
науково-технічної сфери України та основні кроки її реформування
«Харківська наукова платформа», де розглядались проблемні питання освіти і
науково-технічної сфери [2]. У лютому 2020 р. відбулася зустріч науковоосвітянської спільноти Харківської області з головою Харківської обласної
державної адміністрації (ХОДА), де обговорювались актуальні проблеми
розвитку науково-технічного та інноваційного потенціалу Харківщини та
шляхи взаємодії науково-освітянської спільноти з ХОДА, депутатським
корпусом Харківщини для розвитку науки і вищої освіти у Харківському
регіоні, та законодавчого забезпечення відповідних ініціатив [3]. З 2017 року у
Харкові ініційовано проведення першого і поки єдиного в світі Міжнародного
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юридичного форуму, який став провідною платформою для висвітлення та
обговорення глобальних проблем сучасності, а також пошуку шляхів розвитку і
вдосконалення в нашій країні власних економічних, соціальних і правових
інститутів [4]. Заходів такого роду та масштабу на Харківщині відбувається
чимало.
Однак, при цьому і в Харківському регіоні, і у всій країні існує чимало
перешкод та проблем, що стоять на заваді розвитку науково-технічного та
інноваційного потенціалу та вимагають нагального вирішення. Нині в Україні
існує величезний розрив між освітою і науково-технічною сферою. Так, вища
освіта не задовольняє потреби розвитку високих технологій, трансферу
технологій, інноваційної інфраструктури тощо. І хоча у преамбулі Закону
України «Про вищу освіту» [5] вказано про поєднання освіти з наукою та
виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу
для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, забезпечення
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях, однак
заклади вищої освіти поки що не стали центрами наукової діяльності, а навпаки
наукові установи все більше відокремлюються від освітньої сфери, зокрема, в
частині підготовки висококваліфікованих кадрів (магістратура, аспірантура,
докторантура). Тому існує необхідність у забезпеченні синергії середньої та
вищої освіти. Крім того, існує необхідність у розробці Стратегії взаємодії
закладів вищої освіти та бізнес-середовища задля досягнення відповідності
кваліфікації випускників закладів вищої освіти потребам роботодавців. Адже з
роками змінюється бізнес-середовище та з’являються нові професії, що
диктують нові вимоги до вмінь та навичок працівників, їхньої освіти та
професійного досвіду. На сьогодні ситуація склалася таким чином, що
абітурієнти обирають освіту за певними параметрами, що не мають нічого
спільного з майбутньою професією та її запитаністю на національному ринку, а
кваліфікація сьогоднішніх випускників закладів вищої освіти не задовольняє
потреби роботодавців через відсутність партнерських відносин між бізнесом та
закладами вищої освіти, що в результаті сприяє утворенню дисбалансу попиту
та пропозиції на ринку праці [6].
На сьогоднішній день актуальним та важливим питанням щодо розвитку
науково-технічного та інноваційного потенціалу не тільки Харківщини, а й всієї
країни є сприяння розвитку науково-технічних кластерів. Так, учасники
аерокосмічного кластеру, до якого входять НТК «Інститут монокристалів»,
ННЦ «Харківський фізико-технологічний інститут», Харківський національний
університет ім. В. Н. Каразіна, Харківський аерокосмічний університет «ХАІ»,
Харківський технічний університет «ХПІ», ДП «Запорізьке машинобудівне
конструкторське бюро «Прогрес» ім. О. Г. Івченка, АТ «Мотор Січ» почали
реалізацію проекту сучасного авіаційного двигуна, який вже приніс Україні
близько 500 млн. дол. Ще одним важливим кластером Харківщини є
фармацевтичний кластер, до якого входять: Науково-технологічний комплекс
«Інститут монокристалів» НАН України, Національний фармацевтичний
університет (НФаУ), ТОВ «Дослідний завод «ДНЦЛЗ», ДП «Український
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науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», фармацевтичні
підприємства. Однак, на законодавчому рівні немає підтримки такого роду
науково-технічних кластерів, що потребує нагального вирішення вказаної
проблеми.
Існує необхідність великомасштабного ґрунтового обстеження на
прикладі Харківської області, оскільки близько 90 % ґрунтів Харківщини –
чорноземні, що, з одного боку, є силою області, а, з іншого, – є проблемою,
оскільки представляє загрозу деградаційних процесів через те, що чорноземи
найбільш схильні до них. Нині немає державної програми охорони земель, а
проект Закону України «Про ґрунти та їх родючість» [7], у якому визначались
правові, економічні, екологічні та соціальні основи використання ґрунтів та
охорони їх родючості, встановлювались вимоги щодо збереження стану та
якості ґрунтів, захисту їх від негативних природних та антропогенних впливів
три рази не набирав потрібної кількості голосів у Верховній Раді та не був
прийнятий.
Нині Харківщина може пишатися науковими досягненнями світового і
навіть понад світового рівня. Однак великою проблемою для розвитку науковотехнічного та інноваційного потенціалу не тільки Харківщини, а й всієї країни є
відтік молодих кадрів, що від’їжджають до інших країн зі своїми сім’ями. А
розвиток науки в майбутньому є неможливим без молоді, без їх знань, нових
поглядів та можливостей. Наукова політика більшості провідних країн світу
передбачає не тільки створення програм зацікавлення та збереження науковців
в межах Батьківщини, а й окремих програм повернення фахівців-емігрантів, для
яких встановлюють більшу, ніж у решти наукових співробітників, заробітну
платню [8]. Тому важливо забезпечити фінансування наукових досліджень
наших співвітчизників на достатньому рівні відповідно до світових стандартів з
метою уникнення масової міграції науковців за кордон.
Крім того, через несприятливу економічну ситуацію багато вчених
працюють неповний робочий тиждень, академічні інститути стикаються з
безліччю проблем, що негативно відображається на рівні науково-технічного та
інноваційного розвитку Харківщини, що також вказує на проблему
недостатності фінансування наукових досліджень. Сьогоднішній успіх будьяких розробок бере свій початок десять, двадцять і навіть тридцять років тому
(зокрема, перші кроки в галузі нанобіотехнологій було здійснено близько
дватцяти років тому). Тому дуже важливо вже сьогодні закладати майбутній
наукоємний результат. Для вирішення вищезазначених проблем існує
необхідність у системній взаємодії науки, освіти, влади і бізнесу, що допоможе
продукувати творчу синергію. Слід наголосити, що «лідерські позиції у
сучасному швидкомінливому світі завжди буде мати той, хто розуміє, що наука
та інновації є ключовою ланкою і головним ресурсом реалізації політики
динамічного зростання національної економіки» [9].
Таким чином, серед напрямів розвитку науково-технічного та
інноваційного потенціалу Харківщини можна виділити:
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1) забезпечення синергії середньої та вищої освіти з метою підготовки
висококваліфікованих кадрів;
2) розвиток партнерських відносин між бізнесом та закладами вищої
освіти, що в результаті сприятиме зникненню дисбалансу попиту та пропозиції
на ринку праці;
3) сприяння розвитку науково-технічних кластерів на законодавчому
рівні, що допоможе розвивати науково-технічний та інноваційний потенціал
Харківщини і всієї України, та залучити значні кошти в нашу країну;
4) здійснення великомасштабного ґрунтового обстеження на прикладі
Харківської області та прийняття відповідних нормативно-правових актів на
законодавчому рівні з метою охорони ґрунтів та протидії їх деградаційних
процесів;
5) забезпечення фінансування наукових досліджень на достатньому рівні
відповідно до світових стандартів з метою уникнення масової міграції
науковців за кордон;
6) сприяння системній взаємодії науки, освіти, влади і бізнесу, що
допоможе продукувати творчу синергію задля гарантування отримання
наукоємного результату у найближчому майбутньому та в перспективі.
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Анотація: У статті представлена ідея розробки навчальних програм
нового покоління, в основі яких лежить нова парадигма освіти, яка відображає
інтерактивну взаємодію студента з навчальною середовищем. Інноваційні
гнучкі мультидисциплінарні програми, побудовані на основі «технології
накладення когнітивних схем», дозволяють гармонізувати теорію і практику,
індивідуальний і предметний підхід, здійснити кількісну та якісну оцінку
ефективності навчання. Як приклад наведена програма навчання архітекторів.
Ключові слова: навчальна програма, мультидисциплінарність, інновація,
навчальне
середовище,
технологія
накладення
когнітивних
схем,
метакогнітивний підхід.
Annotation: The article presents the concept of developing new generation
curricula thatare based on the new paradigm of education, which reflects student’s
interactive communication with the learning environment. Innovative flexible
multidisciplinary programs on the basis of ―technology of cognitive
schemesoverlaying‖ allow to harmonize theory and practice, individual and subject
approaches, to make quantitative and qualitative evaluation of learning efficiency.
The academic program for architectsis describedas an example.
Keywords: curriculum, multidisciplinarity, innovation, learning environment,
technology of cognitive schemes overlaying, metacognitive approach.
Якість освіти визначається якістю навчальних програм, які покладено в її
основу. На жаль, традиційний формат існуючих програм вичерпав свої можливості
і не тільки не відповідає актуальним потребам, а й гальмує розвиток самої освіти.
Сучасні реалії вимагають оперативного реагування на швидкоплинні умови
високотехнологічного динамічного суспільства, що спонукають зміну запитів
ринку праці на нові компетентності. Викликом для освіти стає не тільки
необхідність гнучкого і швидкого реагування на запити ринку, що вже з’явилися, а
й передбачення розвитку, оскільки освіта по самому своєму призначенню
покликана не тільки «забезпечувати», а й «розвивати» сучасний світ.
І хоча вже чітко озвучені вимоги до сучасних навчальних програм щодо
зв'язку теорії і практики, формулювання цілей навчання в термінах
компетентностей, врахування індивідуальних потреб і можливостей студентів,
але ніде не сказано, як це все можна інтегрувати в одній навчальній програмі.
Традиційні формати навчальних програм, в кращому випадку, дозволяють
перерахувати теми, які необхідно освоїти для розвитку компетентностей. Самі
ж компетентності, в більшості випадків, виділені інтуїтивно поза зв'язком з
актуальними ринковими та індивідуальними потребами. А оскільки сучасна
освіта повинна бути центрованою на студенті, існує реальна загроза
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руйнування системних зв’язків навчального курсу, організованого навколо
сутності предмету, що вивчається.
При всій складності такого багатоцільового завдання його рішення
можливе і лежить воно в площині зміни парадигми освіти. Спробуємо по
можливості коротко викласти наше бачення цієї зміни. Традиційна модель
освіти центрована на предметі. Так звана «нова» модель центрована на
студенті. У кожної моделі є свої переваги і недоліки. Перевага першої в
системній організації, але без урахування індивідуальних потреб, а другої - в
індивідуальній настройці, але з ризиком руйнування системи предмета.
Подолання цих протиріч ми бачимо в інноваційній моделі освіти, центрованої
на взаємодії студента з навчальним середовищем [1]. При такому підході
можлива гармонізація теорії і практики, представленої в термінах
компетентностей і індивідуальне налаштування на потреби студента без втрати
системності навчального курсу.
В межах запропонованої парадигми традиційне поняття «навчальний
предмет» замінюється інноваційним поняттям «навчальне середовище».
Сутнісна відмінність полягає в тому, що навчальний предмет трансформується в
інтерактивне предметне середовище, з яким студент активно взаємодіє, вирішуючи
предметні завдання, а не отримує готові знання. В процесі взаємодії студент сам
формує необхідну особисто йому індивідуальну програму навчання, але при цьому
усвідомлює існуючі всередині предмету системні зв'язки. Таке можливо завдяки
стратегічному метакогнітивному орієнтуванню [2], що охоплює знання про пізнання,
знання про предмет, знання про себе, які обумовлюють усвідомлене засвоєння
предмета, що проявляється як компетентність.
Така інноваційна модель освіти вимагає створення навчальних програм
нового покоління. Ці програми повинні:
•
відображати потреби реального та ідеального ринку праці з тим,
щоб не тільки оперативно реагувати на зміни, але і впливати на розвиток;
•
за самою своєю суттю бути мультидисциплінарними, оскільки
формування фахівця, як кінцевої мети навчання, передбачає синергетичну
взаємодію цілої системи компетенцій, як складових елементів загальної
професійної компетентності [3];
•
гармонізувати теорію і практику таким чином, щоб практика
мотивувала до освоєння теорії, а теорія оптимізувала розвиток цільової
професійної компетентності;
•
відображати технологічні можливості вирішення професійних
завдань на основі сучасних професійних платформ і програм;
•
дозволяти кількісно розраховувати навантаження для формування
індивідуальної програми студента та плану роботи викладача;
•
дозволяти якісно оцінювати успішність засвоєння навчального
матеріалу і динаміку просування студента до кінцевої мети;
•
бути «дружніми» до користувачів, до яких відносяться, як ті, яких
навчають, так і ті, хто навчає, оскільки перші повинні мати можливість вільного
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вибору дисциплін і порядку їх вивчення, а другі - оперативно реагувати на
актуальні індивідуальні можливості і потреби ринку праці.
Побудова такої багатофункціональної мультидисциплінарної гнучкої
навчальної програми здійснюється на декількох рівнях, з'єднання яких в
інтегроване ціле можливо завдяки інноваційній технології «накладення
когнітивних схем» [4]. У комп'ютерному варіанті таке «накладення»
здійснюється досить просто, але для розуміння принципу необхідно
представити книгу з прозорими листами, які накладаються один на одного,
додаючи до попереднього рівня нову інформацію. Наведемо приклад такої
навчальної програми для студентів архітекторів.
Рівні повинні бути розташовані в такому порядку:
1. Рівень професійної діяльності. Базовий рівень відображає реальний
стан професійної діяльності сучасного архітектора, не тільки як творця, а й як
керівника практичної реалізації свого проекту. Для цього на континуум
послідовно наносяться основні етапи всього процесу професійної діяльності,
починаючи від задуму і збору даних, до створення проекту і його реалізації, що
включає усі види професійної практичної роботи, що «прошиті»
організаційними і управлінськими завданнями.
2. Рівень компетентностей накладається на попередній шар. Це визначення компетентностей, які необхідні архітекторові для ефективної
реалізації його професійної діяльності. Оскільки в процес включені етапи
погоджень, переговорів, прийняття рішень, програма відображає потребу
розвитку не тільки професійних (hardskills), але і комунікативних, командних та
управлінських навичок (softskills). На цьому шарі визначається рівень
пізнавальної діяльності: ознайомлювальний або вивчаючий.
3. Рівень технологій накладається на попередній шар і відображає існуючі
комп'ютерні програми або професійні платформи, які еквівалентні виділеним
компетентностям, або підтримують їх, з метою прийняття подальшого рішення
по відбору необхідних освітніх дій з їх засвоєння.
4. Рівень знань накладається на попередні шари компетентностей і технологій,
що відображає ті навчальні предмети, які необхідно освоїти для розвитку
ідентифікованих зон розвитку. Тут же обчислюється обсяг в годинах, який потрібно
для освоєння предмета в необхідному для цільового студента обсязі і відповідно
визначається кафедра і її навантаження в рамках представленої навчальної програми.
5. Рівень індивідуальної програми навчання. П'ятий і всі наступні рівні / шари,
які накладається на попередні, є, по суті, вже індивідуальна програма навчання, що
охоплює навчальні роки / семестри, оскільки на них відбивається набір курсів, які
вибирає студент у відповідності зі своїми потребами і рекомендаціями наставників. В
ідеалі, навчальна програма повинна привести студента до кінцевої мети оптимальним
шляхом з урахуванням потреб ринку праці і індивідуальних особливостей без
руйнування системних зв’язків предметів, що вивчаються.
Таким чином, пропонована інноваційна технологія створення
мультидисциплінарної гнучкою навчальної програми нового покоління на
основі «техніки накладення когнітивних схем» дозволяє інтегрувати теорію і
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практику, традиційний і технологічний режими навчання, індивідуальний і
системний підходи. Додаткова перевага полягає в можливості оперативно
реагувати на зміни ринку праці, завдяки можливості швидкого оновлення
програми в зоні появи потреби в нових компетентностях або нових
технологічних можливостей їх реалізації без зміни програми в цілому.
Інноваційна навчальна програма дозволяє швидко формувати індивідуальні
програми навчання, кількісно визначати навантаження і якісно оцінювати, як
успішність навчання, так і ефективність самої програми. Комп'ютерна
реалізація програми формує перспективу створення ефективного інструменту
управління навчальним процесом на принципово новому якісному рівні.
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Співробітництво викладача та студентів у навчально-виховному процесі вищої
школи є запорукою успішного виконання освітньої програми та ефективності
навчання. Впровадження новітніх технологій та систем дистанційного навчання, а
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також поява силабусу сприяють налагодженню взаємодії студентів із освітнім
середовищем та забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу.
Силабус – є новацією для української вищої освіти. Лише у додатку до
затвердженого в 2019 році «Положення про акредитацію освітніх програм,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», серед критеріїв
оцінювання якості освітньої програми зазначено:«Усім учасникам
освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація
щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання в межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в
інший подібний спосіб)» (Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою
програмою. Підкритерій 4.2) [1].У Методичних рекомендаціях для експертів
Національного агентства щодо застосування критеріїв оцінювання якості
освітньої програми надаються наступні роз’яснення: «Підкритерій 4.2
стосується інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес.
Підкритерій підкреслює, що надавана здобувачам інформація має бути
доступною, зрозумілою і вчасною. Рекомендованою формою представлення
інформації про освітні компоненти є силабус. Підкритерій 4.2 не вимагає
обов’язкової наявності силабусів, однак їх наявність буде розглядатися як
сильна перевага. Якщо ЗВО обирає інші форми інформування здобувачів,
він повинен мати раціональне пояснення для цього» [2].
Таким чином, на відміну від робочої програми навчальної дисципліни
як одного з основних документів при впровадженні освітньої діяльності,
силабус не є обов’язковим, а лише рекомендованим
Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти. І хоча силабус та робоча
програма насправді схожі, однак вони не є тотожними.
Згідно з Оксфордським словником англійської мови, слово «syllabus» походить
від латинського «список, каталог». У минулому цей термін використовувався
Римською Церквою для кодифікації виданих папських законів. Кембриджський
словник надає наступне визначення SYLLABUS: план із зазначенням тем або книг,
які будуть вивчатися у певному курсі, особливо курсі, який веде до іспиту.
Силабус – це документ, який зорієнтований на студента та надається
йому перш за все для того, щоб зрозуміти що будуть викладати, та чого він
навчиться. Силабус є стислим описом навчального курсу у ЗВО, частиною
навчально-методичного комплексу, який містить основні характеристики
дисципліни і має на меті допомогти студенту в організації його навчальної
діяльності. Цей документ допомагає викладачеві ефективно організувати
навчальний процес, а студентові – з’ясувати чого очікувати. Також у
силабусі роз’яснюється взаємна відповідальність викладача та студента.
У Стенфордського університету[3] визначають наступні елементи
силабусу:
- інформація про викладача, робочий час, комунікація (засоби зв'язку);
- опис курсу, його мета та завдання;
- цілі та результати навчання;
- матеріали та ресурси(підручники, статті, книги, документи);
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- політика курсу та очікування;
- політика
Стенфордського
університету(згідно
з
політикою
Стенфордського університету, матеріали курсу мають бути доступні
усім студентам, незалежно від фінансового становища);
- набір інструментів для навчання(стратегії, навички та інструменти, які
можуть використовувати студенти для досягнення успіху у навчанні);
- навчальні ресурси (куди студенти можуть звертатися, якщо їм
потрібна додаткова підтримка, доступні онлайн ресурси);
- план та графік навчання.
Університет Вашингтону також надає опис обов’язкових елементів
силабусу, а також пропонує зазначити, що студенти мають знати та вміти після
проходження курсу, та як оцінити їх можливості [4]. Компоненти, що входять
до силабусу в Університету Вашингтону є загальними елементами, які містять
найбільш успішні програми. Студентам повідомляють точний опис курсу, теми,
які будуть висвітлювати, завдання та оцінки, вказують на відповідальність
студентів, а також надають роз’яснення політики та очікувань.
При розробці силабусу навчальної дисципліни у ХНУБА викладачі
дотримуються такої структури:
1. Титульний лист, на якому зазначається факультет та кафедра, за
якою закріплена дисципліна, шифр і назва навчальної дисципліни відповідно
до освітньої програми, освітній рівень, галузь знань, шифр та назва
спеціальності, освітньо-наукова програма, форма навчання, характеристика
навчальної дисципліни, курс та семестр вивчення, обсяг дисципліни в
кредитах ECTS та академічних годинах, види аудиторних занять,
індивідуальні та (або) групові завдання, форми семестрового контролю.
Також надається інформація про викладачів(прізвище, ім’я та по-батькові
викладача, який веде дану дисципліну, його науковий ступінь і вчене звання,
посада) та контактна інформація (контактний телефон, електронна адреса).
2. Передумовами для вивчення дисципліни.
3. Мета навчальної дисципліни.
4. Завдання.
5. Предмет.
6. Компетентності та програмні результати навчання навчальної
дисципліни (згідно з освітньою програмою).
7. Календарно-тематичний план.
8. Політика та критерії оцінювання.
9. Література для вивчення дисципліни (основна, додаткова та інтернет джерела).
10. Вимоги викладача.
11. Політика курсу (взаємоповага та етичні норми; відвідування
аудиторних занять та участь у обговореннях тем; академічна доброчесність;
політика прийому робіт, які здаються не вчасно або були доопрацьовані;
технічне та матеріальне забезпечення).
12. Питання до заліку чи екзамену.
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Таким чином, силабус – це документ, який передає інформацію про
певний курс та визначає очікування і відповідальність. Слід зазначити, що
передбачається набуття здобувачами вищої освіти не тільки професійних
навичок (hardskills), але і соціальних (softskills), що відповідає заявленим
цілям освітніх програм. Відповідні технології та інноваційній моделі освіти,
що центровані на взаємодії студента з навчальним середовищем вже існують у
вищій школі України [5]. Важливою частиною силабусу є опис політики
навчального процесу та принципів оцінки роботи студентів, а також
інформація про те, яка частина навчального курсу і яким чином оцінюється і
впливає на навчальний процес. Крім того, силабус пропонує студентам взяти
на
себе
відповідальність
за
власне
навчання,
висвітлює
політикувідвідуваності, комунікації з викладачем та користування
електронними девайсами. В цілому, головне завдання силабусу – це надати
студенту повну картину навчального процесу, який він проходить у ЗВО
(або до якого готується), щоб всі його кроки були зрозумілі та усвідомлені.
Завдяки участі в освітніх програмах Європейського Союзу, а саме програмах
Tempus та Erasmus+ (HUREMA, SEHUD, SEHSI) [6], які підтримують модернізацію
системи вищої освіти та формують простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС на
основі підходу міжлюдської співпраці (peopletopeopleapproach) був набутий, в тому
числі, досвід створення силабусу, що сприяло наближенню системи вищої освіти
України до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС. На підставі
цього досвіду в рамках міжнародних проєктів були створені силабуси для
здобувачів вищої освіти архітектурного факультету першого (бакалаврського),
другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів, а в подальшому
для докторів філософії інших спеціальностей університету.
Слід зазначити, що впровадження у Харківському університеті
будівництва та архітектури силабусів сприяє покращенню зв’язку між
здобувачами вищої освіти та викладачем.
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Анотація: В статті розглянуто модель інформаційної системи (ІС) вищого
навчального закладу, яка б задовольняла сучасним потребам адміністрації,
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«Університет у смартфоні» – концепція, впровадження якої у вищому
навчальному закладі ще рік тому вважалося необачним та передчасним
адміністрацією ВНЗ та викладачами «старої школи». Теперішня ситуація в
світі, пов’язана з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, показала, що
така концепція є життєвонеобхідною для продовження штатної роботи ВНЗ у
дистанційному форматі на період карантину та може використовуватись і в
подальшому без обмежень для забезпечення усіх учасників навчального
процесу постійним доступом до інформаційної системи (ІС) ВНЗ з будь-якої
географічної точки країни за допомогою мережі Інтернет.
ІС – сукупність організаційних і технічних засобів для збереження
та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Закон
України
«Про
захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах» визначає інформаційну (автоматизовану)
систему як організаційно-технічну систему, в якій реалізується технологія
обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів [1].
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Рисунок 1 – Модель інформаційної системи ВНЗ
До основних компонентів ІС ВНЗ (Рисунок 1) можна віднести: Веб-сайт
ВНЗ, Платформу електронного навчання, Поштовий сервер, Сервіси для
проведення конференцій та вебінарів; месенджери та боти, Соціальні мережі,
Додаток для мобільних пристроїв.
Розглянемо кожен з компонентів ІС ВНЗ окремо з точки зору їхньої
функціональності.
1. Веб-сайт ВНЗ – інформаційний ресурс, цілодобово доступний будькому в мережі Інтернет за певним доменним іменем. На веб-сайті ВНЗ повинні
бути опубліковані наступні відомості:
a. новини та загальна інформація про ВНЗ (Університет, Освіта, Наука,
Студентство);
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b. актуальна інформація, що стосується навчального процесу, для всіх
учасників цього процесу;
c. посилання на нормативні документи, що регламентують роботу ВНЗ;
на місцеві та державні органи влади; на сайти та ресурси кафедр та підрозділів
ВНЗ; на офіційні сторінки ВНЗ в соціальних мережах та месенджерах.
2. Платформа електронного навчання – інформаційно-навчальний
ресурс, цілодобово доступний будь-кому в мережі Інтернет за певним
доменним іменем. На платформі повинні бути опубліковані:
a. навчально-методичні матеріали та діджиталізовані курси з предметів
всіх кафедр ВНЗ для студентів усіх років навчання;
b. матеріали з електронної бібліотеки ВНЗ, ліцензії яких дозволяють
публікацію вищеозначених матеріалів для студентів та викладачів ВНЗ;
c. інформаційні матеріали конференцій, конкурсів та проектів
(локальних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних);
На платформі повинні бути зареєстровані всі співробітники, які мають
відношення до навчального процесу та студенти усіх форм навчання.
Користувачі платформи можуть бути розділені на групи: Адміністратори,
Модератори, Допоміжний персонал, Викладачі, Асистенти, Студенти.
Кожен користувач платформи має доступ до свого персонального
кабінету та до розділів платформи, які відповідають його приналежності до
певної групи користувачів.
3. Поштовий сервер – інструмент комунікації між структурними
підрозділами, співробітниками та студентами ВНЗ. В якості сервера може
використовуватися Google G Suite for Education. Пропонується завести 2
доменних імені для різних груп користувачів. Наприклад, поштові скриньки в
домені №1 можуть отримати тільки представники адміністрації, структурні
підрозділи, співробітники ВНЗ та спеціальні заходи, наприклад олімпіади чи
конференції. А поштові скриньки в домені №2 можуть отримати тільки
студенти. Кожен студент, який починає своє навчання в ВНЗ з першого дня
повинен отримати дані для використання своєї персональної поштової
скриньки в домені №2 ВНЗ. Саме електронна пошта має стати унікальним
ідентифікатором студента в навчальному процесі, а також слугувати основним
засобом комунікації та авторизації в усіх сервісах та ресурсах ВНЗ.
4. Сервіси для проведення конференцій та вебінарів; месенджери та боти.
У першу чергу слід зазначити, що Google G Suite for Education дозволяє
використовувати сервіс для конференцій та вебінарів Hangouts Meet, який надає
можливість проводити зустрічі з максимальною кількістю в 250 користувачів. До
функцій Hangouts Meet можна віднести груповий відеодзвінок, чат, транслювання
екрану або вікна та субтитри, необхідні у тому випадку, якщо у зустрічі
приймають участь люди з обмеженими можливостями слуху. В якості
альтернативи для проведення конференцій та вебінарів розглядався відеохостинг
YouTube, а саме функція трансляції у прямому ефірі з груповим чатом.
Щодо месенджерів, розглядалися Viber та Telegram як такі, що мають
функцію створення та використання ботів. Ці месенджери дуже схожі за
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функціоналом, але мають різні аудиторії. Викладачі надають перевагу Viber, а
студенти – Telegram. Отже, для максимального охоплення слід використовувати
обидва месенджери для створення інформаційних каналів ВНЗ та використання
ботів. Боти – чат-боти або програми, зазвичай підключені до певних баз даних, які
здатні генерувати інформаційні повідомлення у відповідь на запит користувача. У
випадку з ВНЗ боти можуть використовуватись для генерування розкладу для
певної спеціальності або групи; підказки ПІБ викладача; підказки, як дістатися до
певної аудиторії; підказки контактної інформації певного структурного
підрозділу, тощо.
5. Соціальні мережі – веб-сайт або інша служба у Веб, яка дозволяє
користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати список
користувачів, з якими вони мають зв’язок та переглядати власний список
зв’язків і списки інших користувачів. Природа та номенклатура зв’язків може
відрізнятись у залежності від системи [2].
Активна присутність ВНЗ у просторі соціальних мереж підвищує рівень
обізнаності абітурієнтів про заклад і робить його більш привабливим для
вступу. Під активною присутністю мається на увазі регулярна публікація новин
про заходи та події, які відбулися нещодавно, а також про життя ВНЗ. Слід
додати, що наповненням сторінок у соціальних мережах та відповіддю на
коментарі користувачів повинен займатися модератор, уповноважений
адміністрацією та системним адміністратором ВНЗ.
6. Додаток для мобільних пристроїв – усі компоненти ІС ВНЗ повинні
бути доступні користувачам зі смартфонів та планшетів без використання
комп’ютерів або ноутбуків. Найпопулярнішими мобільними операційними
системами, для яких потрібно розробити додаток ІС ВНЗ, є Android від Google
та iOS/iPadOS від Apple. Таким чином кожен користувач зможе
використовувати ІС ВНЗ без обмежень, будь-де, де є покриття мобільного
Інтернету або WiFi.
Успішне функціонування ІС ВНЗ потребує злагодженої роботи команди
професіоналів, з якої повинен бути створений ІТ-департамент ВНЗ.
По-перше, у ВНЗ повинен існувати сервер, на якому розміщено веб-сайт
університету, платформу електронного навчання Moodle та поштовий сервер.
Обслуговуванням серверу, адмініструванням поштового серверу та первинним
налаштуванням веб-сайту та електронної платформи навчання займається
системний адміністратор. Він відповідає за безперервну роботу серверів та
мережевого обладнання, завдяки якому усі ресурси на сервері цілодобово
доступні в мережі Інтернет.
По-друге, системному адміністратору необхідно мати двох заступників –
модераторів, кожен з яких відповідає за певний ресурс: перший – за веб-сайт
університету, другий – за електронну платформу навчання. Перший модератор
займається розміщенням актуальної інформації на веб-сайті ВНЗ та відповідає
за його просування у пошукових системах. Також перший модератор повинен
дублювати опубліковану інформацію, за необхідності, на сторінках ВНЗ у
соціальних мережах. Другий модератор займається обліком бази даних
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користувачів ІС ВНЗ. До його функціональних обов’язків входить реєстрація на
електронній платформі навчання, збір та актуалізація персональних даних, а
також отримання від системного адміністратора адреси електронної пошти усіх
студентів та працівників ВНЗ. Перший та другий модератори повинні
проводити майстер-класи та створювати інструкції з використання певних
компонентів ІС для усіх типів користувачів. Кожен з модераторів повинен мати
список відповідальних осіб з кожного структурного підрозділу ВНЗ, з якими
вони співпрацюють. Тобто, перший модератор повинен мати список осіб з
кожного структурного підрозділу ВНЗ, які відповідають за передачу інформації
для опублікування на веб-сайті університету. А другий модератор повинен мати
список осіб з кожного структурного підрозділу ВНЗ, яким будуть надані права
модератора відповідного підрозділу на електронній платформі навчання.
Підсумовуючи статтю слід зазначити, що запропонована модель не
передбачає революційні зміни у житті ВНЗ, а пропонує поступове об’єднання
існуючих окремих компонентів у повноцінну ІС. Для цього потрібна воля
адміністрації та ретельна підготовка усіх структурних підрозділів та
співробітників ВНЗ до інформаційної реформи. Впровадження концепції
«Університет у смартфоні» ближче і простіше, ніж може здатися на перший
погляд.
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Анотація. В статті розглядається роль міжнародних проектів в якості
механізму створення сприятливого навчального середовища для розвитку
мовленнєвої
компетентності.Підкреслюється,
що
спільне
виконання
міжнародного проекту крім професійної та комунікативної підготовки, також
передбачає розвиток міжнародної соціо-культурної компетентності, яка
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набувається в рамках концепції міжнародного виховання.Описується
позитивний досвід розвитку комунікативної і професійної компетентностей в
рамках виконання завдань європейського міжнародного проекту в
університетському стартап-центрі.
Annotation.The article considers the role of international projects as a
mechanism for creating a favourable learning environment for the development of
foreign language communicative competence. It is emphasized, that joint
implementation of the international project is characterized by the professional and
communicative skills as well as the international socio-cultural competence. It is
acquired within the strategy of international education. The positive experience of the
foreign language communicative and professional competences development is
described within the framework of the European international project implementation
at the university start-up centre.
Ключові
слова:інтернаціоналізація
навчання,міжнародна
соціокультурна компетентність, міжнародний проект, міжнародно-орієнтована
особистість,іншомовна комунікативна компетентність.
Key words: internationalization of the education, international socio-cultural
competence, international project, internationally-oriented personality, foreign
language communicative competence.
Процеси інтернаціоналізації навчання, економічна і культурна інтеграція
українського суспільства до європейського простору обумовлюють
актуальність розвитку міжнародної соціо-культурної компетентності.Ринки
праці потребують випускників університетів із практичними навичками у
професійній сфері діяльності, розумінням сучасної дійсності та готовністю до
успішної професійної кар'єри. Зараз існує безліч можливостей для міжнародної
співпраці в сфері вищої освіти. Інтенсивний розвиток міжнародного
співробітництва у вишах насамперед багато в чому обумовлений Болонським
процесом. Але міжнародне співробітництво - це не тільки суспільно необхідний
засіб взаємодії вчених і студентів з різних країн для спільного досягнення
результатів у професійній сфері. Міжнародні проекти створюють особливе
навчальне середовище, яке придатне як для розвитку професійних
компетентностей, так і для розвитку мовленнєвої компетентності, тим самим
формуючи систему міжнародного виховання особистості.Все це сприяє
набуттю якостей і навичок для формування так званої «міжнародноорієнтованої особистості».
Інтернаціоналізація мовленнєвої освіти може включати такі форми
взаємодії як викладацька та студентська мобільність, навчання і практика в
зарубіжному університеті, модернізація освітніх програм і планів, а також
міжкультурне виховання таспільна діяльність в рамках університетських стартапів. Залучення студентів до міжнародної командної проектної діяльності
сприяє вирішенню не тільки інноваційних професійних завдань. В цих умовах,
сприятливих для вивчення іноземних мов і участі в міжкультурної комунікації,
важливим стає розвиток навичок іншомовного спілкування в контексті діалогу
культур.
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Серед різноманітних форм міжнародного співробітництва саме виконання
міжнародного проекту характеризується тим, що розвиток комунікативних
навичок здійснюється в спільній динамічній діяльності, яка є мотивуючим
засобом для оволодіння іноземною мовою. Пізнання нового, обмін
інноваційними ідеями відбувається в природному мовному середовищі та у
віртуальному комунікаційному просторі. Міжнародний проект сприяє
формуванню іншомовної професійної комунікативної компетентності через
взаємозалежний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності.
Також міжнародну проектну діяльність здобувачів вищої освіти можна
розглядати і як спосіб відкриття та розвитку інтелектуальної обдарованості,
творчих обдарувань та залучення студентів до інноваційних наукових
досліджень і розробок.У сучасних умовах університетам необхідно шукати нові
форми партнерстваз бізнес структурами, із середніми та малими
підприємствами. Для підтримки та розвитку нових ідей у партнерстві з
міжнародними ЗВО табізнесом
у вищих навчальних закладах
створюютьсятехнополіси, бізнес інкубатори,стартап-центри. Головні переваги
таких центрів- це зручна інфраструктура, інтерактивне навчання, постійний
пошук креативних рішень та вміння створювати партнерські взаємозв’язки між
університетами та бізнесом. Поряд зі стандартними форматами навчальної
діяльності (семінари, практичні заняття, лекції) в стартап-центрі для розвитку
потенціалу студентів випробовуються нові форми, які залучають підприємців практиків до проведення тренінгів та краш-тестів, а також експертів різних
бізнес сфер діяльності.
Гарним прикладом розвитку креативних навичок та мовленнєвої
компетентності студентів за допомогою виконання завдань в міжнародних
проектах може служити проект SUCSID - «Міжуніверситетськістартап- центри
для розвитку та підтримки студентських інновацій» в рамках європейської
освітньої програмиTEMPUS.Однією з основних цілей проекту було
створенняміжуніверситетських регіональних стартап-центрів і мережі співпраці
між членами консорціуму на основі міжнародного академічного та
професійного досвіду в якості інструменту щодо реалізації студентських
інноваційних ідей і технологій.
Основна ідея проекту полягала в розробці дистанційних навчальних
курсів у сфері ведення бізнесу для підвищення ділової активності та
креативності студентів технічних університетів, а також розвиток мовленнєвої
компетентності на рівні В2 та створення середовища вільної крос-культурної
комунікації іноземною мовою.
Завдяки
проекту
в
ХНУБА
був
створений
стартапцентр«NewDevelopment», в якому постійно розробляють свої проекти молоді
стартапери.В центрі працює система підтримки наукових розробок і бізнес-ідей
студентів, аспірантів, молодих вчених і науковців нашого університету;
створено об’єднані групи для вирішення актуальних науково-практичних
питань, формування підприємницьких здібностей у здобувачів вищої освіти.
Стартап-центрбере на себе функцію організації комунікацій та взаємодії між
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викладачами і студентами різних факультетів. Іноземні та вітчизняні фахівці
були залучені до читання лекцій і проведення практичних бізнес-тренінгів у
рамках стартапу. Адже важливо розуміти, для того, щоб студент міг стати
успішним фахівцем європейського рівня, вмів знаходити шляхи вирішення
проблемних завдань, пропонувати власні бізнес -ідеї та реалізовувати їх у
житті,він повинен володіти професійними та загальними компетентностями,
іншомовною комунікативною компетентністю, вміти працювати в команді та
отримати міжнародне соціо-культурне виховання.
Завдяки освоєнню навчальних курсів, що надаються в рамках занять в
стартап-центрі ХНУБА, студенти отримали знання для розвитку своєї
креативності та підвищення компетентності в області розробки, презентації
тапросування інноваційного проекту. Також участь у проекті допомогла
студентам значно покращити комунікативні навички спілкування англійською
мовою завдяки постійних зустрічей з носіями мови, отримати практичний
досвід в інноваційному бізнесі, захисту прав інтелектуальної власності,
розробці реальних промислових бізнес-проектів, формуванні стійких відносин
із вітчизняними та зарубіжними інвесторами, партнерами. Подібний діловий
досвід взаємовигідний як для студентів, так і для роботодавців, оскільки сприяє
працевлаштуванню випускників університетів і забезпечує приплив якісно
нових кадрів та ідей в інноваційний бізнес.
Треба підкреслити, що з позицій державної політики навчання іноземним
мовам є одним із пріоритетів сучасної освіти. Іншомовна комунікативна
компетентність входить до списку ключових загальних компетентностей
сучасного здобувача вищої освіти [1]. Це зумовлює значущість вивчення
іноземних мов студентами технічного ЗВО, тому що уміння та навички
іншомовного спілкування на високомурівні створюють сприятливі умови для
ведення професійної комунікації, міжнародної мобільності, розвитку кар'єри,
ведення бізнесу та саморозвитку особистості.
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Анотація:Стаття торкається питань змісту навчання англійській мові
іноземних студентів архітектурно-будівельної спеціальності. З огляду на
виявлені потреби майбутніх архітекторів та будівників в оволодінні іноземною
мовою, зміст навчання студентів має бути спрямованим на формування і
розвиток необхідних професійно орієнтованих іншомовних навичок і вмінь.
Актуальним є пошук нових форм, засобів і моделей навчання, які б
забезпечували максимальну реалізацію потреб майбутніх архітекторів в
оволодінні іноземною мовою.
Ключові слова: професійна комунікативна спрямованість, інноваційні
технології навчання, комунікативна компетенція, мовленнєва підготовка,
мультимедійні засоби, студенти-іноземці, електронний підручник.
Abstract:The article addresses the content of teaching English to foreign
students of architectural and construction specialty. Іn view of the identified needs of
future architects and builders in mastering a foreign language, the content of student
learning should be aimed at the formation and development of the necessary
professionally oriented foreign language skills. The search for new forms, means and
models of training that would ensure the maximum realization of the needs of future
architects in mastering a foreign language is relevant.
Keywords:professional communication skills, innovative technology,
competitive skills, language training, multimedia training, international students,
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За останні кілька років відбулися певні зміни в процесі навчання
іноземних громадян в Україні. Мається на увазі застосування в якості мови
навчання у ВНЗ України не тільки української / російської мови, як традиційно
було раніше, а й англійської. В даний процес залучені не тільки студенти з
«англомовних» країн, тобто з тих, де англійська мова досить активно
використовується в різних сферах (Індія, Нігерія, Непал, Маврикій, Єгипет та
інші), а й студенти з країн, в яких вона менш поширена (Туреччина, Марокко,
Ліван, Туніс,тощо).
Безумовно, ще не вдалося повною мірою подолати притаманні цьому
виду навчання труднощі. Одна з них – навчальний процес на англійській мові
не в повному обсязі забезпечений підручниками та навчальними посібниками з
усіх профільних і спеціальних дисциплін.
У зв’язку з цим викладачами нашої кафедри іноземних мов було
розроблено та створено новий підручник під назвою «Розвиток мовленнєвої
компетентності на рівні B2 ―Smart English for architects‖» (За редакцієюд.п.н.,
проф. Т. В. Сергеєвої) у двох частинах. Підручник було створено для студентів
архітектурного профілю 2-3 курсів. Він був розроблений у форматі
Європейської кредитно-трансферної системи згідно міжнародних критерії
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вмовленнєвої компетентності на рівні В2 та відображає основний зміст
дисципліни «Іноземна мова» відповідно до вимог національного стандарту
України у сфері вищої професійної освіти. Існує підручник у двох варіантах –
книжковому та електронному.
Зараз кафедра іноземнихмов ХНУБА працює над створенням подібного
підручника для майбутніх інженерів-будівників. При складанні цього
навчального посібника ми використовували різні типии завдань. Нижче
наводяться ті з них, які набули найбільшого поширення.
1.Множинний вибір (multiplechoice).
Вправи з множинним вибором відповіді зазвичай перевіряють оволодіння
знаннями, проте, дозволяють створювати варіанти, які перевіряють і
практикують мовні навички і стимулюють вивчення навчального матеріалу.
Якість завдань з множинним вибором може бути дуже різною. Студент
повинен обрати ОДИН правильний варіант з набору альтернатив. Труднощі
можуть бути значно збільшені, якщо можна визначити не тільки одну
правильну відповідь, але й кілька інших альтернатив, і вірна комбінація
повинна бути точно визначена.
2. Перехресний вибір (matchingtechnique).
Завдання полягає в підборі пар з двох блоків з тих чи інших ознак.
3. Альтернативний вибір (true / falsechoice).
Пропонується визначити, чи вірно те чи інше висловлювання. У разі,
якщо висловлювання невірно, виправити його.
4. Заповнення пропусків (fillinthegaps)
Студенти додають пропущені слова в текст. Їм можна показати вірну
відповідь після заповнення всіх пропусків або після кожного пропуску в
залежності від налаштувань.
5. Перетягування слів (DragandDrop)
Тип вправи «Перетягування» дозволяє студентам перетягувати фрагмент
тексту або зображення і поміщати його в одну або кілька відповідних дропзон.
Перетягування слів дозволяє створювати тексти з відсутніми фрагментами.
Студент перетягує відсутній фрагмент тексту в потрібне місце, щоб сформувати
завершене висловлювання. Перетягування дозволяє зв'язати два або більше
елементів і візуально встановити логічні зв'язки.
Перетягування можна використовувати для перевірки знань студентів з
певної теми як варіації запитань з декількома варіантами відповідей.
6. Виділення слів (markthewords)
Цей інструмент дозволяє створювати тексти з певним набором вірних
слів. Учень виділяє слова відповідно до завдання і отримує оцінку.
7. Написання есе.
Есе - це досить ефективний і активізуючий навчальний процес метод
контролю і перевірки знань студентів більш високого порядку (аналіз, синтез,
творче застосування знань).
Мета есе полягає в розвитку таких навичок, як самостійне творче
мислення і письмовий виклад власних думок.Написання есе надзвичайно
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корисно, оскільки це дозволяє автору навчитися чітко і грамотно формулювати
думки, структурувати інформацію, використовувати основні поняття, виділяти
причинно-наслідкові зв'язки, ілюструвати досвід відповідними прикладами,
аргументувати свої висновки.
8. Завдання, створені за допомогою редактора електронного
навчального контенту H5P.
Вбудовані функції нашої навчальної платформи Moodle надають широкі
можливості взаємодії зі студентами. Однак для креативних викладачів і цих
можливостей буває мало. Тоді на допомогу приходить плагінInteractiveContent H5P. За допомогою цього плагіна ви зможете додавати у ваші курси
різноманітний інтерактивний контент.
Особливо ефективний при використанні технології змішаного і
дистанційного навчання.
Ці класичні вправи з урахуванням їх можливої мультимедійної начинки
відкривають простір авторам електронного підручника в реалізації їх
педагогічного завдання. Використання електронного навчально-методичного
комплексу дає можливість домогтися високого рівня наочності досліджуваного
матеріалу. Процес навчання стає більш ефективним, який дає нові сучасні
можливості в освоєнні матеріалу та отриманні професійних знань і навичок.
Наприкінці зазначимо, що чим більше різноманітних форм навчання, тим
більш привабливим для іноземців буде вища українська школа.
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Анотація: У статті розглядаються основні принципи ефективної
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Abstract: The article deals with the main principles of effective language
training of foreign students in e-learning format. It presents the model of basic online
training course of the English language.
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Останнім часом все помітнішою стає тенденція зростання кількості
іноземних здобувачів вищої освіти в українських навчальних закладах, котрі
прагнуть отримувати освітні послуги англійською мовою. Це обумовлено в
першу чергу тим, що студенти з інших країн мають недостатні знання
української мови, якою ведуться теоретичні та практичні заняття у вишах (не
зважаючи на те, що вони вивчають її впродовж року в центрі довузівської
підготовки). Крім того, не варто забувати і про бажання студентів-іноземців
стати висококваліфікованими та конкурентоспроможними спеціалістами на
міжнародному ринку праці. Щоб досягнути цієї мети, їм доводиться
підтверджувати свою кваліфікацію та здавати фаховий екзамен саме
англійською. Це і стає ключовим фактором при виборі мови навчання. Однак,
результати тестування з англійської мови іноземних студентів-першокурсників
у ХНУБА свідчать про те, що їхній рівень мовленнєвої компетентності є
недостатнім та потребує подальшого вдосконалення.
Саме тому вважаємо актуальним створення освітньої програми, яка б
відповідала сучасним вимогам до рівня володіння англійською мовою у вищих
навчальних закладах технічного спрямування та забезпечувала б якісну й
ефективну мовленнєву підготовку іноземних здобувачів вищої освіти [1].
Метою нашого дослідження є представлення базового курсу з англійської
мови ―Basic Training Course‖ (BTC) в онлайн форматі з використанням
начальної платформи Moodle. Цей курс спрямований на формування базових
знань англійської на основі практик, що розвивають та автоматизують навички
читання, говоріння, слухання та письма в реальних ситуаціях спілкування.
Після закінчення курсу студенти-іноземці зможуть вільно спілкуватися
англійською як у повсякденному житті, так і в рамках навчального процесу під
час практичних занять. Граматика, інтегрована в мовні висловлювання,
дозволить зрозуміти її смислову функцію і освоїти правила в контексті
практики. Курс зручний і простий завдяки системній організації.
Необхідно зазначити, що точне та послідовне виконання інструкцій
гарантує оволодіння базовою англійською лексикою і граматикою всього за 19
занять. Але щоб ефективно працювати з курсом у режимі онлайн необхідно
спочатку зрозуміти його зміст і структуру, методи роботи, алгоритм процесу
самооцінки та отримання зворотного зв’язку [2; 4]. Саме тому для зручності
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орієнтування та навігації студентів у програмі курсу спочатку представлений
план у форматі Progress Bar (PB), в якому відображені основні питання і
режими їхнього опрацювання (ознайомлювальний чи вивчаючий) [5]. Прогрес
бар є багатофункціональним інструментом, де студент зможе ознайомитися зі
структурою кожного уроку, його тематикою, граматичним, лексичним та
комунікативним фокусом завдань. Крім того під час проходження уроків
студенти можуть використовувати його у якості інструмента самооцінки. Для
цього необхідно:
1) вносити у PB дані про ―час‖ та ―точність‖ виконання завдань;
2) аналізувати показники ефективності в цифровому форматі та у форматі
―графіка успішності‖;
3) якщо показник успішності нижче 70 відсотків, то студентам необхідно
пройти завдання повторно [3].
Такий контроль та самооцінка є доцільними, оскільки значно підвищують
не тільки навчальний, а й розвиваючий ефект. Вони сприяють:
1) зняттю психологічної напруги, яка, як правило викликається
зовнішньою оцінкою;
2) підвищенню інтересу в ситуації «виклику» до досягнень у розвитку
рівня своїх власних ресурсів;
3) розвитку мотивації, що обумовлене забезпеченням її підтримки в
процесі відстеження успішності;
4) підвищенню самостійності і, як наслідок, відповідальності;
5) ефективному мимовільному запам’ятовуванню навчального матеріалу
внаслідок розвитку усвідомленості та системності своїх дій [6].
Розглянемо детальніше структуру Basic Training Course. Він включає:
1) вступну відео презентацію;
2) 19 уроків з 4 підсумковими тестами після 6, 11, 15 і 18 уроків і 5
узагальнюючих практик ―Read & Write‖ після 6, 9, 12, 15 і 18 уроків;
3) завершується курс розділом ―Goodbye‖.
Кожний урок складається із 4 компонентів, а саме:
1) Profile & Vocabulary: стратегічне орієнтування в уроці на основі його
профілю, що включає опис комунікативних завдань, структурні моделі
висловлювання, граматичні слова та лексику;
2) Practices: практики а, b, c, d, e, f, спрямовані на введення слів і структур
висловлювання через різні ситуації на основі зображень, аудіозаписів та тексту;
розвиток вміння використовувати лексику і структури висловлювання, задавати
питання усно і письмово в діалозі та при написанні інформації про себе та
навколишній світ;
3) Drill: практики для закріплення навичок уроку, що включають завдання
на прослуховування та повторення матеріалу уроку, вимову, автоматизацію
використання конструкцій, самопрезентацію;
4) Review: самооцінка засвоєння уроку на основі визначення рівня
освоєння структурних моделей висловлювання, граматики і лексики в контексті
комунікативних завдань уроку.
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Практики ―Read & Write‖ узагальнюють пройдений матеріал у форматі
моделювання реальних ситуацій з відтворенням звучання повідомлень,
написання оголошень, програм, листів, меню, заповнення бланків, анкет,
квитанцій, документів, рахунків, тощо Практики знайомлять із соціальним та
культурним середовищем, в яких можливе застосування набутих знань і дають
можливість «потренуватися» заздалегідь. За змістом ці завдання не
відрізняються від попередніх практик. Їх легко виконати, дотримуючись
інструкцій. Їхня основна особливість – максимальна наближеність до ситуацій
реального світу.
Також курсом передбачається виконання тестів (A, B, C, D) після 6, 11, 15
і 18 уроків, які контролюють освоєння пройденого матеріалу. Останній Тест D
перевіряє знання всього курсу. Усі тести – множинного вибору, в яких
пропонується вибрати правильну відповідь зі списку і написати короткий
диктант. Результати тестів і диктантів перевіряються автоматично.
Апробація курсу BTC відбувається під час 2019-2020 навчального року.
20 студентів-іноземців успішно проходять навчання у такому форматі. Їхні
результати демонструють постійне когнітивне та особистісне зростання, а
також поступовий розвиток здатності до самоуправління процесом власного
навчання. В подальшому це дозволить їм продовжити мовленнєву підготовку
на більш високому рівні та здати екзамен Cambridge English: First на рівень В2.
Таким чином, проведене дослідження свідчить про те, що онлайн курси
мовленнєвої підготовки іноземних здобувачів вищої освіти набувають значної
актуальності в умовах ситуації, що склалася в Україні та світі. Вони дозволяють
студентам не переривати навчання, займатися в зручний час, контролювати
швидкість засвоєння матеріалу за допомогою інструментів з PB та отримувати
зворотній зв’язок від викладача. Це сприяє підтримці мотивації, зацікавленості
та досягненню успіхів у вивченні англійської мови.
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Анотація:Змішане навчання дозволяє використовувати багато різних
форм і методів у викладанні іноземних мов. З метою полегшення вивчення
мови для наших студентів ми підготували он-лайн курс професійної англійської
мови для студентів-архітекторів. Цей курс базується на потребах вищої освіти,
потребах викладачів та студентів, знаннях студентів, багаторічному досвіді
викладачів та позитивному ставленні до сучасних технологій.
Ключові слова:курс іноземної мови, електронне навчання, змішане
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Abstract: Blended learning enables to use many different forms and methods
in foreign language teaching. In order to facilitate the language study to our students
we have prepared on-line course of professional Englishfor architect students. This
course is based on requirements of higher education, tutors’ and students’ needs,
students’ knowledge, teachers’ long term experience, and on the positive attitude to
modern technologies.
Key words: foreign language course, e-learning, blended learning, educational
environment, studentof architecture, linguistic competence.
Реалії сьогодення потребують впровадження сучасних підходів і
технологій в освітній процес - як у кампусах вишів, так і за їх межами в онлайнформаті. Одним із основних напрямів розвитку світової системи освіти є
розвиток формату змішаного навчання в рамках цифрового освітнього
середовища.
Спосіб, яким здійснюється змішане навчання, зазвичай залежить від
обставин, що робить всеохоплююче визначення неоднозначним. Змішане
навчання поєднує в собі навчальні матеріали в онлайн доступі та можливості
взаємодії в Інтернеті з традиційними методиками занять в аудиторії. Однак, що
стосується електронного навчання, методи на заняттях у аудиторіях можуть
бути замінені вебінарами, що робить навчання ще більш доступним та зручним.
Змішане навчання заохочує персоналізацію досвіду e-Learning, поєднуючи
найкращі аспекти особистого навчання з методами електронного навчання на
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основі технологій. Це розширює досвід учня, підтримуючи йогов будь-який час
і в будь-якому місці навчання, і в той же час заняття з викладачем є супутнім.
Комбінована модель навчання, безперечно, є провідним способом посилити
досвід учнів та вдосконалити навчальний процес і підсилити ефект навчання.
Академічні дослідження говорять про те, що змішане навчання дає студентам
більш всебічне розуміння змісту курсу. Оскільки змішане навчання дозволяє
взаємодіяти з викладачами та іншими студентами, соціальне навчання
підтримується. [1, 5-6]
Враховуючи вищесказані переваги змішаного навчання, кафедрою
іноземних мов розроблено цифрове освітнє середовище, яке включає декілька
курсів навчання англійської мови, за якими студенти успішно працюють на базі
комбінованого формату. Однією із останніх розробок є курс англійської мови
для студентів-архітекторів SmartEnglishforarchitects. Курс навчання включає як
власне підручник, так і електронну версію завдань, частину із яких необхідно
виконувати безпосередньо в онлайн режимі, для цього в підручнику такі
завдання мають навіть QR- код. [2, 3-4]
Підручник розділений на 10 частин за тематичною ознакою. Кожний
розділ має структуру, що відповідає завданням розвитку когнітивної, мовної та
мовленнєвої компетентності студентів. Вступна частина (Introduction) до
розділу створює пізнавальну мотивацію подальших предметних дій та
спрямована на розвиток гіпотетичного мислення. Вона вводить у контент та
задає стратегічне орієнтування у розділі. Всі завдання виконуються письмово у
заданих форматах.
Друга частина (Vocabulary) – лексична частина розділу, що вводить
лексику у форматі ментальних карт та дозволяє її засвоїти у мнемотехніці
L3MT. Лексика розгортається навколо теми та підтем розділу, що полегшує
розуміння її значення. Завдяки посиланню на запис онлайн є можливість
почути англійську вимову слів. Запропоновані вправи дозволяють легко і
швидко засвоювати лексику розділу та відстежувати просування у розвитку
власної лексичної компетентності.
Третя частина (Reading&UseofEnglish) – частина, що одночасно розвиває
мовні знання лексики та граматики у процесі читання. Вправи даного розділу
охоплюють розвиток навичок широкого спектру: від уміння підбирати лексику
та застосовувати граматику до читання з детальним розумінням тексту та
пошуку і визначення конкретної інформації, деталей, думки, відношення.
Четверта частина (Writing) – частина розділу, що розвиває навичку
письма. Завдання розділу пов’язані з його темою і складаються з опису
ситуації, наданням ідей, щодо розвитку теми, та пропозицією висловити свою
власну думку у формі есе, статті, е-мейлу, листа, відгуку або звіту. Для
підтримки
надана
структура
письмового
документу
у
форматі
SmartWritingMatrix з письмовими кліше для вступу, поєднання ідей,
висловлювання думок, протиставлення та висновків. Також надається
посилання на тьюторіал.
П’ята частина (Speaking) – частина розділу, що розвиває навичку
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говоріння у розповіді, описі, порівнянні, висловлюванні думок,
обґрунтовуванні й пропозиції ідей, погоджуванні чи заперечуванні. Для
підтримки надані питання та кліше, що дозволяють описувати, порівнювати,
здійснити аналіз ситуації, обговорити та порівняти три ідеї, прийняти рішення
та зробити висновок.
Шоста частина (Listening) – частина розділу, що розвиває навичку
слухання. Кожне завдання починається з введення в ситуацію з посиланням на
запис довгих чи коротких повідомлень або розмов та інтерв’ю. За підтримки
онлайн можливостей студенти мають змогу виконувати вправи на
прослуховування з ціллю пошуку та запису конкретної інформації, з метою
розуміння сюжету і ключових ідей.
Сьома частина (Summering) - підсумкова частина спрямована на розвиток
здібності до узагальнення, критичного мислення та самооцінки. Завдання цього
розділу розвивають здібність до узагальнення, гіпотетичне мислення, навичку
самооцінки,здібність
до
критичного
мислення,
самовираження
та
самопрезентації.
Таким чином, змішане навчання - це підхід, який враховує різні стилі
навчання та поєднує різні середовища навколишнього середовища у
підхідному, інтегрованому та взаємодоповнюваному способі, щоб допомогти,
підтримати та підвищити різноманітні потреби учнів та забезпечити успішний,
ефективний та приємний досвід навчання. [3, c. 321-325] Комбінування різних
засобів масової інформації, різних способів доставки та різних навчальних
стратегій не є новим підходом, але можливості сьогоднішньої технології
можуть зробити змішаний підхід у навчанні ще більш важливим і значущим для
студентів. Змішані навчальні матеріали ставлять студентів у центр навчального
процесу, заохочуючи їх бути більш незалежними, а також допомагають
викладачам у їх життєво важливій ролі підтримки навчання.
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Анотація: Застосування тестових завдань в поєднанні з освітніми
технологіями e-learning дозволяєстворити навчальне середовище, яке
забезпечує високий рівень засвоєння навчального матеріалу, послідовність і
міцність його вивчення, кардинальне поліпшення навчального процесу.Сайт
«ЗНО онлайн» надає майбутнім абітурієнти можливість працювати на
своєрідному тренажері і готуватись допроходження тестів ЗНО, скористатися
можливістю перевірити свої знання, а також ознайомитися з видами тестів, які
наближені до реальних тестів ЗНО за способом виконання всіх тестових
завдань і за формою надання відповіді.
Ключові слова:ЗНО, e-learning, тестові завдання, компетентність.
Annotation: Use of tests in combination with educational e-learning technologies
allows to create a learning environment that provides a high level of learning
material, the consistency and depth of its study, a principal improvement of the
educational process. Site "ЗНO online" provides prospective students with the
opportunity to work on asimulator and prepare for the tests of External Independent
Evaluation, to take the opportunity to test their knowledge, as well as to get
acquainted with the types of tests, which are close to real tests of External
Independent Evaluation in the way of completing all test tasks and the form of
providing the answer .
Key words:
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Е-learning являє собою інноваційний підхід в навчанні, застосовуваний
для того, щоб надати добре продуману інтерактивну середу навчання будьякого учня або студента, в будь-якому місці і вбудь-який час, використовуючи
ресурси різних цифрових технологій поряд з іншими формами навчальних
матеріалів, які підходять для відкритого середовища навчання .
Таким чином, до переваг e-learning відносяться можливості навчати як в
очній, так і в заочній формі, індивідуалізувати, адаптувати освітні програми та
навчальні матеріали, замінювати, де доцільно, малопродуктивну живу працю
педагогів у предметненими формами праці у вигляді комп'ютерних програм і
посібників, а також навчати кілька груп учнів або студентів відразу. Такі
можливості дозволяють багаторазово збільшити продуктивність праці
педагогів, якщо поставити e-learning на якісну науково-педагогічну основу.
Використання e-learning дозволяє розглядати учня як центральну фігуру
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освітнього процесу, що веде до зміни стилю взаємин. При цьому викладач
перестає бути основним джерелом інформації; він займає позицію людини, що
організує самостійну діяльність учнів керуює нею. Основна роль викладача
полягає тепер у постановці цілей навчання, організації педагогічних умов,
необхідних для успішного вирішення освітніх завдань.
Тестові форми в поєднанні з технологіями e-learning дозволяють істотно
поліпшити якість електронної освіти. Існують різні форми контролю в навчанні
іноземної мови: поточний, проміжний, попередній, підсумковий. В ході
здійснення всіх цих видів контролю доцільно використання тестових завдань.
Електронні платформи надають широкі можливості для навчання іноземним
мовам у вигляді створення ефективного навчального середовища. При
складанні тестів і контрольних робіт використовуються різні типи завдань:
питання в закритій формі (множинний вибір), випадкове питання, з відповідями
Так / Ні; з короткою відповіддю, з вкладеним відповіддю, зі створенням
відповідності та ін., тобто за своїм типом завдання можуть бути вибірковими і з
вільно конструйованою відповіддю. Питання тестів зберігаються в базі даних і
можуть повторно використовуватися в одному або різних курсах. На
проходження тесту може бути дано кілька спроб. Існує можливість встановити
ліміт часу на роботу з тестом. Викладач може поставити оцінку за результатами
роботи з тестом або тільки показати правильні відповіді на питання тесту. Хоча
в літературі, присвяченій e-learning, велика увага приділяється застосуванню
тестів, головним чином це стосується підсумкового контролю знань. Дійсно,
тести в основному являють собою завдання, які перевіряють сформованість
граматичних, лексичних, фонетичних і орфографічних знань і навичок, а також
мовних навичок.
В якості основи для розробки завдань у тестовій формі більш
продуктивно використовувати не питання, а висловлювання. Переваги цієї
основи випливають з відмінності висловлювань від питань: істинність або
хибність висловлювання легко визначається по логічним правилам, в той час як
питання самі по собі ні істинними, ні хибними.
Пропонована основа відкриває можливості ефективної комп'ютеризації
контролю знань. Комп'ютер без помилково сприймає правила визначення
істинності чи хибності висловлень, так само як і вирішальні правила
визначення таких висловлювань.
До тестових завдань пред'являється такий набір вимог: стислість,
технологічність, коректність змісту, логічна форма висловлювання, наявність
певного місця для відповідей, однаковість інструкції для усіх студентів.
Особливу увагу слід звернути на вимоги коректності змісту і
технологічності завдань. Перше з них є умовою предметної правильності
сформульованого змісту завдань. Досягнення цієї умови залежить від
компетентності розробника завдань і від експертів, які перевіряють змістовну
правильність суджень, покладених в основу завдання.
Зазвичай використовують завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Такі завдання широко використовуються в усіх українських і зарубіжних
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центрах тестування.
Для підготовки до здачі тестів ЗНО майбутні абітурієнти можуть
скористатися сайтом для проходження тестів «ЗНО онлайн», створеним
провідним українським освітнім Інтернет - ресурсом Освіта.ua.
На даному сайті розміщені тести, які здавали абітурієнти під час
зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років, а також варіанти
тестів, які пропонувалися під час пробного зовнішнього незалежного
оцінювання, яке проводилось у цей період.
Тести, які представлені на сайті «ЗНО онлайн» максимально наближені
до реальних тестів ЗНО за способом виконання всіх тестових завдань і за
формою надання відповіді.
Абітурієнт має можливість побачити правильні відповіді на всі завдання
після виконання тестових завдань кожного тесту, результат в тестових і
рейтингових балах, а також час, який було витрачено на виконання тесту. Для
кожного предмета можна відкрити повний список всіх тестових завдань
зовнішнього незалежного оцінювання.
Тестові завдання з іноземної мови оцінюють мовленнєву компетентність
у читанні, а також мовні лексичні та граматичні компетентності. Вони
представлені у вигляді завдань трьох видів: завдань з вибором однієї
правильної відповіді, завдань на визначення відповідності та завдань на
заповнення пропусків у тексті.
У завданнях з вибором однієї правильної відповіді до кожного завдання з
вибором однієї правильної відповіді подано чотири або п’ять варіантів
відповіді, з яких лише один є правильний.
У завданнях ЗНО на встановлення відповідності учасникам буде запропоновано
підібрати заголовки до текстів /частин текстів із поданих варіантів;
твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або
відповіді до запитань.
У завданнях на заповнення пропусків у тексті пропонується доповнити абзаци
/речення в тексті реченнями /частинами речень, словосполученнями/словами із
поданих варіантів.
Застосування тестових завдань в поєднанні з освітніми технологіями elearning дозволить забезпечити високий рівень засвоєння навчального
матеріалу, послідовність і міцність його вивчення, кардинальне поліпшення
навчального процесу за рахунок активізації навчальної, контролюючої,
організуючою, диагностирующей, виховної та мотивуючої функції таких
завдань. Проходження тестів ЗНО на сайті «ЗНО онлайн» надає майбутнім
абітурієнти можливість працювати на своєрідному тренажері, скористатися
можливістю перевірити свої знання, а також ознайомитися з видами тестів, які
наближені до реальних тестів ЗНО за способом виконання всіх тестових
завдань і за формою надання відповіді.
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Анотація:Дане дослідження описує важливий, потужний та ефективний
інструмент, призначений для заохочення студентів будівельних спеціальностей
використовувати технологію ментальних карт в е-навчанні. Для цього ми
описуємо застосування технології ментальних карт в процесі е-навчання, яке
спонукає студентів запам’ятовувати нову фахову лексику, покращувати
навички читання і творчо мислити.
Ключові слова: Технологія ментальних карт, е-навчання, фахова лексика
Annotation: The current study aims to describe a meaningful, powerful and effective
tool, used to encourage technical students to apply mind mapping techniques in elearning. For this purpose we describe the implementation of mind mapping
techniques in the e-learning process that encourages students to remember new
professional vocabulary, enhance their reading skills and brainstorm creative ideas.
Key words: Mind mapping technique, e-learning, professional vocabulary
Розробка інноваційної методики навчання іноземної мови у ВНЗ є
пріоритетним напрямком в сучасній лінгвістичній і методичній науках.
Основною перевагою використання інноваційних технологій в навчанні
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іноземної мови є перенесення акцентів з традиційних вербальних способів
передачі інформації на аудіовізуальні засоби.
Серед нових засобів засвоєння професійної лексики в рамках навчання курсу
SmartEnglishforArchitects можна назвати застосування ментальних карт.
Ментальна карта - спосіб зображення структури знання у вигляді
діаграми візуально організованої інформації [1]. Використання ментальних
карт дає змогу візуалізувати абстрактну інформацію за рахунок інтеграції
текстової та графічної інформації.
Згідно теорії британського психолога Тоні Б’юзена, ментальна карта є
графічним вираженням процесу асоціативного мислення. Відправною точкою є
центральний образ, від якого в усі напрями розходяться промені. Над
променями відображаються ключові слова або малюються образи, які
сполучаються між собою лініями, що відгалужуються [3, с.27].
Виділимо основні принципи обудови ментальних карт згідно Тоні
Б’юзену:
- використання емфази (виділення головного);
-асоціювання;
-прагнення до ясності у вираженні думки [3, с.31].
Теоретичний огляд наукової літератури в області використання
ментальних карт в навчанні показав, що їх застосування в учбовій діяльності
дозволяє значно підвищити мотивацію до навчання,стимулювати творче
мислення і розвинути уміння самостійного пошуку інформації [4, с.465].
Лексичний матеріал подається в діаграмі
оформлений системно,
найчастіше керуючись змістовно-логічними
і тематичними відносинами
усередині пласта лексики. Суттєвим є принцип організації вокабуляра
ментальної карти, в якому лексика розміщається за певними смисловими
категоріями, а також комплексний характер лексики - в її складі можуть бути
не тільки окремі слова, а й словосполучення, вирази [2, с.216].
Ментальні карти у рамках професійно-орієнтованого курсу англійської
мови виконують функцію представлення студентам нової інформації, тобто
первинного введення нових понять і нових лексичних одиниць. Відповідна
ментальна карта пропонується на початку роботи над розділом для введення
лексики і отримання студентами першого уявлення про нову тему.Карти
упереджають основну роботу над темою, містять ключові лексичні одиниці з
цієї тематики, відображають логічний зв'язок за допомогою структури.
Змістовне наповнення ментальних карт утворюється при створенні карти
в процесі формування асоціативних зв'язків, які графічно відображаються у
вигляді відгалужень від центрального образу. Це дозволяє індивідуалізувати
процес засвоєння інформації, при цьому уникнувши перевантаженості
громіздкими, важкими для сприйняття визначеннями.
На кафедрі іноземних мов ХНУБА під керівництвом проф. Сергеєвої Т.В.
викладачами розробляються
ментальні карти
в рамках курсу
SmartEnglishforArchitects.Лексика
за
фахом
структурується
і
впорядковуєтьсязалежно від тематичного напряму.
Формуючиключові
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терміни,ми доповнюємо їх спорідненими, близькими лексичними одиницями з
даноїпроблематики.

Рис.1 Ментальнакарта «How to look at a building?‖
Наприклад, для студентів спеціальності «Архітектура» при розробці теми
«Howtolookatabuilding?‖ виділяються такі ключові понятті: SolidsandVoids,
Symmetry, Asymmetry, Scale, Proportion, Massing, Rhythm, TextureandColour,
Light (рис.1). Від цих тем відокремлюються і групуються, систематизуються
певні лексичні одиниці, зв’язки між ними візуалізуються і відображуються
графічно. Таким чином, встановлюються асоціативні зв’язки з іншими
поняттями, знаннями, темами, що значно посилює ефективність
запам’ятовування фахової лексики.
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Рис.2 Ментальна карта «Castles»
Розглянемо ментальну карту «Castles» (рис.2), яка описує структуру, елементи
та функції середньовічного замка з оборонними, господарськими, культовими
будівлями. Викладач може використовувати карту в якості ілюстративного
матеріалу при поясненні нової теми, при організації групових або парних видів
усної комунікації іноземною мовою. Студентам можна запропонувати
доповнити ключові слова визначеннями структурних елементів, тим самим
стимулюючи розвиток умінь самостійного пошуку інформації.
В цілому ментальні карти дозволяють показувати зв'язки між явищами, логіку
подій, об'єднати велику кількість даних, вибудовувати ієрархію думок і, таким
чином,
служать
для
засвоєння
ісистематизації
знань.
Ментальні карти в професійно-орієнтованому е-навчанні англійській мові
можуть в рівній мірі використовуватися як для представлення нової інформації
при отриманні студентами першого уявлення про тему, введення нової лексики
в контексті теми, так і для засвоєння отриманих знань шляхом створення і
зміцнення асоціативних рядів.
Як показав досвід реалізації професійно-орієнтованого навчання іноземній
мові, ментальні карти розкривають творчий потенціал студентів, допомагають
легше сприймати складний термінологічний матеріал і розвивають одночасно
декілька видів пізнавальної діяльності: говоріння, увага, пам’ять, уява та ін. За
допомогою ментальних карт студенти можуть зробити переказ по заданій темі,
підготувати повідомлення, використати їх як опору для складання діалогу.
Також ментальні карти підходять для групової роботи та дискусії.
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Таким чином, новітні засоби навчання завдяки підвищенню
результативності роботи надають нові можливості для формування
комунікативних навичок, забезпечують засвоєння навчального матеріалу та
практичне його використання в процесі професійного спілкування.
1.

2.

3.
4.
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Анотація:
Стаття присвячена досвіду успішного втілення нових форм організації
навчальних та позанавчальних занять, які активно застосовуються на кафедрі
технології будівельного виробництва Харківського національного університету
будівництва та архітектури. Наголошено на необхідність подальшого втілення
нових форм навчання, що сприяють компетентнісному підходу у формуванні
сучасного фахівця для будівельної галузі.
Ключові слова: студоцентроване навчання, нові форми навчання,
компетентнісний підхід, семінар, МАPEI.
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Summary:
The article is devoted to theexperience of successfulimplementation of new
forms oforganization of educational andextracurricular activities, which areactively
used at the Department ofConstruction Technology of theKharkiv National
University of CivilEngineering and Architecture. Theneed for further implementation
ofnew forms of education thatcontribute to a competency-basedapproach in the
formation of amodern specialist in theconstruction industry isemphasized.
Keywords: student-centered learning, new forms of education, competencybased approach, seminar, MAPEI.
Згідно закону України «Про освіту»«освіта є основою інтелектуального,
духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної
соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства,
об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави».
Головним принципом державної політики в сфері освіти відповідноцього
законупроголошеноперехід від предметоцентризму до студоцентризму.
Студентоцентроване навчання передбачає новий підхід до організації
освітнього процесу. Основними принципами якого є:заохочення здобувачів
вищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу,
створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та
інтересів здобувачів вищої освіти (у тому числі надання можливостей для
формування індивідуальної освітньої траєкторії), побудова освітнього процесу
на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу.
Ефективність підготовки майбутніх фахівців залежить від доцільності
впровадження в практику роботи науково-педагогічного працівника
різноманітних форм організації навчання.Стаття 50 закону України «Про
освіту» визначає основними видами навчальних занять у закладах вищої освіти
лекцію, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття та
консультацію.
Як зазначає Овчарук О.В. [2] в сучасній освіті відбуваються зміни у
формах передачі знань. Ми цілком згодні з її твердженням, що у суспільстві
людині потрібно володіти не тільки необхідним обсягом знань, а вміти швидко
реагувати на зміни і вміти своєчасно орієнтуватись і спілкуватись у
інформаційному просторі, мати здатність постійно навчатись та відповідати
запитам громадянського суспільства.
Викладацький склад будівельного факультету, зокрема автори цієї
публікації шукають нові форми організації студоцентрованого навчанняна
засадах компетентнісного підходу. На кафедрі технології будівельного
виробництва існує багато напрацювань в цій області [3c.139-141].Дуже
розповсюдженим є досвід запрошення на лекції або практичні заняття
провідних фахівців з виробництва.
Ще одним із цікавих і не дуже розповсюджених прийомів є так звана
«виїзна» (позааудиторна) лекція, тобто безпосередньо на реальному об’єкті
студентам надають можливість ознайомитися із основними питаннями, що
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винесені на розгляд. Однозначно подібні лекції-екскурсії є дуже пізнавальними
і завжди викликають у студентів зацікавленість і наочно візуалізують матеріал
лекції.
Подібні спілкування дають можливість урізноманітнити процес навчання,
дати можливість почути цікаві приклади з області будівництва, оцінити
можливі труднощі, що виникають у реальному виробництві і способи їх
вирішення. Зазвичай такого роду спілкування відбуваються в рамках
тематичного плану робочої програми. В результаті подібних спілкувань
студенти набувають нових компетентностей, тобто здатності застосовувати
отримані знання, вміння, навички, способи діяльності, набутий досвід у
нестандартних ситуаціях з метою вирішення певних проблем.
Наш колектив авторів-викладачів продовжує весь час шукати нові форми
подачі навчального матеріалу. В сучасному будівництві науково-технічний
прогрес проявляється у постійному оновленні технологій і появі нових
будівельних матеріалів. На будівельному ринку України представлені сучасні
прогресивні будівельні фірми з усього світу, продукція яких активно
застосовується, як під час нового будівництва так і під час реконструкції.
Однією з таких фірм є ТОВ «МАРЕІ УКРАЇНА» з якою у грудні 2019 року було
укладено договір про співпрацю. В рамках такої співпраці було заплановано
провести серію семінарів на різну тематику. Семінари були розраховані в
першу чергуна студентів архітектурно-будівельних спеціальностей. А саме для
спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування»та 192 «Будівництво та
цивільна інженерія».
З метою розвитку професійних компетентностейздобувачів освіти в
нашому університеті 20-21 лютого ТОВ «МАРЕІ УКРАЇНА» було проведено
перший циклнауково-практичних семінарів «Інноваційні технології та
матеріали для будівництва, реконструкції, реставрації та ремонту будівель і
споруд»[4].
На меті було охопити усіх бажаючих студентів, аспірантів і викладачів
нашого університету і ознайомити їх із сучасними новітніми розробками у
сфері будівництва від ТОВ «МАРЕІ УКРАЇНА». Перед учасниками семінару
виступили провідні фахівці і поділилися своїми знаннями.Такі семінари
розраховані на поглиблення знань студентів, аспірантів і викладачів в області
технологіїбудівництва і будівельного матеріалознавства (рис.1, 2).
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Рисунок1 – Загальне фото учасників семінару

Рисунок2 – 2-й день семінару
Під час проведення семінару достатньо складно було узгодити одночасне
перебування студентів різних спеціальностей і відповідно з різних факультетів
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в певний період часу, тому, що розклад занять у здобувачів освіти дуже
різнився. Але в доволі стислий час ця проблема булавирішена.
Другий цикл науково-практичних семінарів «Інноваційні технології та
матеріали для будівництва, реконструкції, реставрації та ремонту будівель і
споруд» передбачає проведення практичних занять і майстер-класів від
МАPEI.Для обрання тематики практичних занять було враховано інтереси усіх
слухачів і можливості нашого університету в забезпеченні місць проведення
практичної частини семінару. По закінченні практичної частини циклу
семінарів студенти отримують сертифікати, які засвідчують їх вміння
користуватися в від ТОВ «МАРЕІ УКРАЇНА». Ситуація, яка склалася в усьому
світі в березні-квітні 2020 року, на жаль, трохи відтермінувала початок другого
циклу семінарів, але сподіваємося, що це тимчасове явище.
За результатами проведення перших двох семінарів можна сказати, що
однозначно вони викликали інтерес. Для студентів принципово новим був
формат проведення. Крім того, і самі семінари, і форма спілкування доповідачів
були проведені на високому професійному рівні.
Висновки. Практику проведення таких тематичних семінарів потрібно
обов’язково втілювати у навчальний процес. Але для їх реалізаціїпотрібно
врахувати у розкладі занять певні дні, коли кількість пар у студентів не
перевищує три. І обов’язково потрібно їх планувати заздалегідь. Планувати і
проводити такізаходи потрібно у позаудиторний час.
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СЕКЦІЯ 2.

Управління якістю освіти та освітньої
діяльності у технічному університеті
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ВІМ – ТЕХНОЛОГІЇ В ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ МАГІСТРА
БУДІВНИЦТВА
Дружинін Анатолій Вікторович
к.є.н., професор
Харківський національний університет будівництва та и архітектури
Кафедра організації будівельного виробництва
е-маildavxisi @ gmail.com
Анотація:
В статті розглянуто наукові підходи до впровадження в дипломний проект
магістра ВІМ-технологій.
Ключові слова: інформаційне моделювання, ВІМ, дипломний проект, магістр.
Annotation:
In the article the scientific approaches to the definition in project diploma magistrate
to BIM technology.
Keywords: information modeling, BIM, diploma, project, magistrate.
Проблеми стратегії і тактики європейської інтеграції в інноваційного
розвитку будівельного комплексу України обумовили в сучасних умовах
необхідність структурної перебудови з переводом кризових видів діяльності на
сучасну технічну основу розвиткуз застосування технології BIM.
Інформаційне моделювання будівлі (Buildinginformationmodeling, BIM) –
це застосування цифрової технології і програмних комплексів оптимального
управління життєвим циклом об’єктів – проектування, будівництво,
експлуатація по їхніх тривимірних просторових моделях (3D) з вичерпною
технічною, часовою (4D), фінанcово –економічною(5D), екологічною (6D),
експлуатаційною (7D) і загальною інформацією (8D) для оцінки і вибору
економічно ефективного варіанта
об’єкта.BIM – це творчий процес і
колективна робота над створенням моделі фахівців різних спеціалізацій(
архітекторів, конструкторів, проектувальників різних систем, будівельників,
управителів утримання та експлуатації).[1]
Концепція НАДУ[2] визначає 4 етапи зрілості ВІМ для України,
віділяючирівні 0 (нульовий) та перший - сучасними і 2,3 рівні розвитку на
майбутнє.Для перехода в Україні на рівень 2 необхіднопопердньоудосконалити
нормативно - правову базу BIM [2]:
– запровадити проектування і аналіз витрат життєвого циклу об’єктів,
зокрема на стадії експлуатації;
– реформувати методологію кошторисного нормування і ціноутворення у
будівництві;
– створити
класифікатори
матеріалів,
конструктивних елементів об’єктів;
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робіт,

послуг,

продукції,

– запровадоти облік і звітність учасників будівництва і експлуатації по
обєктах стандартних типів ( а не по результатам діяльності підприємств);
– зформувати на цій основі достовірні і актуальні
конструктивним елементам і їх нехмарне розміщення;

нормативи

по

– прийняти стандартні формати представлення даних в інформаційних базах;
– формування і наповнення виробниками і постачальниками відповідних
бібліотек;
– поглиблений моніторинг цін у системі Рrozorro і формування нормативів.
Впровадження BIM системи в процес проектування і будівництва має
незаперечні переваги, так як дозволяє моментально отримувати доступ до будьякої інформації про об’єкт, контролювати якість робіт на всіх етапах, уникнути
колізій у проекті, а також істотно скоротити вартість будівництва. Однак
головна перевага, яке має впровадження BIM технології в будівництві – це
можливість досягти практично повної відповідності характеристик
майбутнього об’єкта вимогам замовника.[1,2]
Формування проектної моделі ВІМ- 3D сьогодні пов’язане з програмними
засобами
архітектурної
частини
проектуAutodesk(
Revit).,
Graphisoft(ArchiCAD), AutoCADта інші; конструктивної частини - ЛИРАСАПР, Мoномах, САПФІР та інші.Ці програмні комплекси є автономними
продуктами не пов’язаними один з одним, мають різних власників, що значно
ускладнює впровадження незалежними розробниками. Ряд діючих в Україні
програм залишаються відірваними від проектної моделі 3D , це стосується
організації
і управління будівництвом (4D) – MicrosoftProjectта інші;
кошторисного та договірного ціноутворення(5D) – « Будівельні
технології.Которис»( ComputerLogicGroup) , ABK- 15; ряд нових програм
енегоефективності(6Д) ,утримання і експлуатації будівель (7D). визначення
економічного варіанту будівлі за життєвий цикл(8D).[2]В цих умовах, навіть
при підготовці здобувачів для використання програмного продукту на рівні 3D,
виникає багато проблем при підготовці і захисті дипломного проекту магістра.
Дипломний проект магістра (ДПМ) і його захист повинні показати
інтегральну компетентність - це здатність розв’язувати складні задачі і
проблеми вбудівельній галузі при здійсненні проектної, будівельної,
управлінської та наукової діяльності, що передбачає будівництво об’єктів з
забезпеченням проектної якості, договірних строків і вартості, впровадження
інновацій,
економічно
ефективного
господарювання
в
ринкових
умовах.Організація дипломного проектування на будівельному факультеті
ХНУБА має наступні особливості:об’єкт будівництва задається студенту з вже
готовими архітектурно – планувальними рішеннями 2D і доповнюється
здобувачем певними розрахунками огороджуючих конструкцій та на
теплозахист; кожна з 5 випускаючих кафедр розробляє варіанти інноваційних
рішень в своєму розділі з урахуванням специфіки кафедри,при єдиній структурі
проекту; передбачається розробка проекту 1 будівлі або споруди і тільки її
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будівельної частини.
Ці обставини вимагають певного підходу до варіантних розрахунків
ефективності інноваційних рішень з позиції їх порівняльності, особливо
конструктивних та технологічних рішень. При цьому загальна концепція
магістерської роботи передбачає особливий методичний підхід – професійне
розкриття теми проекту повинно включати предмет інноваційного дослідження
на конкретному об’єкті
будівництва.В діючихметодичних вказівках до
виконання дипломного проекту магістра (№3738)[3] таіншіх методичні
розробки кафедр закладено різні альтернативні і незрозумілі положення, що
вимагають визначення і уточнення щодо ключових розділів проекту.Особливо
вникають питання щодо розділу « 11 Зміст основної частини ДПМ»в
мелодичних вказівках №3738, які можна визначити наступним чином:
- складається враження , що розробки кожної кафедри у цьому розділі існують
окремо, а не є органічною складовою проекту і їх зміни повинні викликати
зміни в попередніх і наступних розділах проекту з виходом на ефективність в
висновках;
- наукові дослідження конструктивних кафедр зводяться до вибору і оцінки
варіантів технічних рішень за «критерієм мінімуму витрат» по окремим
техніко - економічним показникам , які не відповідають критеріям сучасної
ринкової економіки, зокрема технології ВІМ;
В сучасних умовах впровадження ВІМ в ДПМ вимагає , крім вирішення
на державному рівні багатьох проблем , підготовки єдиної методики оцінки
економічної ефективності за життєвий цикл проекту в сучасних
і
перспективних ринкових умовах в Україні за ведучими критеріями: NPV за
інвестиційний цикл (Т), грн.; РР – строк окупності інвестицій, років; IRR внутрішня норма рентабельності інвестицій,%.
Для впровадження фрагментів ВІМ в ДПМ уже в сучасних умовах
необхідно в методичних розробках випускаючих кафедр усунути різні підходи
до визначення ефективності інноваційних рішень. В основу оцінки
інноваційних рішень покласти варіантне проектування – з декількох технічно
доцільних конкуруючих варіантів організаційно-технічного рішення треба
вибрати оптимальний варіант, найбільш економічно доцільний в даних
конкретних умовах за життєвий цикл проекту: проектування, будівництво і
експлуатація будівлі.Оцінка економічної
ефективності формування та
реалізації стратегічного інноваційного потенціалу будівельного комплексу
України на базіВІМ-технології вимагає вирішення проблем удосконалення
системи ціноутворення в будівництві, оптимізація календарного строку
будівництва, ресурсозбереження та зростання продуктивності праці в період
будівництва і експлуатації будівель.
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Анотація: У статті розглянуті типові етапи розробки та впровадження системи
моніторингу якості професійної підготовки фахівців на інституційному рівні:
аналіз складових освітньої системи вищого навчального закладу, ціле
покладання, проектування, впровадження та постійне покращення.
Виявлені чинники, що впливають на вибір вищим навчальним закладом власної
стратегії розбудови системи моніторингу, зокрема його ресурсне забезпечення,
місія, практика управлінської діяльності та корпоративна культура якості.
Ключові слова: моніторинг;система моніторингу;система управління
якістю;якість професійної підготовки фахівців.
Summary:The article covers the typical stages of development and
implementation of the quality monitoring system of professional training at the
institutional level: the analysis of the components of the educational system of the
University, goal-setting, design, implementation and continuous improvement.
Factors in fluencing the selection of the University's own development strategy
monitoring system, includingits resources, mission, practice management activities
and corporate quality culture.
Keywords: monitoring, system monitoring, quality management system,
the quality ofprofessional training
Складність
розроблення
та
запровадження
моніторингу
на
інституційному рівні полягає в тому, що на момент початку робіт у кожному
ЗВО склалася власна системи управління якістю вищої освіти певного рівня
розвитку (зрілості), яка може базуватися на різних моделях та принципах [1].
Відтак розбудову системи внутрішнього моніторингу доцільно розглядати як
базову умову розроблення або вдосконалення існуючої системи управління
якістю вищої освіти у ЗВО.
Для розроблення системи моніторингу можуть використовуватися різні
стратегії і ЗВО обиратиме ту з них, що враховує умови роботи закладу. На
нашу думку, стратегія поетапного впровадження окремих модулів системи
моніторингу якості дозволить закладу, використовуючи різноманітний
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інструментарій, поступово покращувати роботу на певних напрямах своєї
діяльності. Прикладом упровадження таких інструментів є тестовий вступний
контроль абітурієнтів на ОКР спеціаліста і магістра, рейтинги студентів на
етапі підсумкового семестрового контролю та державної атестації тощо.
Стратегія розробки та впровадження власної системи моніторингу якості
професійної підготовки фахівців у ЗВО представлена нами у вигляді
послідовності таких етапів: аналіз складових освітньої системи закладу, ціле
покладання, проектування, впровадження та постійне покращення. При цьому
під стратегією ми розуміємо загальний план діяльності, що охоплює тривалий
період часу; встановлює сукупність норм, орієнтирів, способів і правил
діяльності і забезпечує ЗВО конкурентні переваги у професійній підготовці
фахівців певного напряму (спеціальності).
Вихідними позиціями, на яких базується вибір стратегії розробки та
впровадження моніторингу якості професійної підготовки фахівців на
інституційному рівні, є[1]:
1) створення сучасних систем моніторингу на інституційному рівні за
принципом дуальності;
2) гуманізація та інтенсивна психологізація процесу управління, а отже, і
моніторингу як його невід’ємного механізму;
3) посилення ролі та взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу, в якій
бенефіціари стають рівноправними партнерами, зацікавленими в доступній
правдивій інформації про якість професійної підготовки фахівців;
4) система моніторингу вибудовується шляхом послідовної реорганізації
існуючої практики управління, її вдосконалення;
5) враховуються основні принципи TQM (в першу чергу, орієнтація на
споживача та процесний підхід) і Європейські стандарти забезпечення якості у
вищий освіті ESG;
6) організація системи моніторингу якості професійної підготовки
фахівців пов’язана з обробкою великих масивів інформації, що потребує
комплексної автоматизації всіх управлінських процесів із використанням
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Системоутворюючим чинником у виборі стратегії створення системи
моніторингу якості професійної підготовки фахівців певного напряму
(спеціальності) у ЗВО є ринок праці, який сприяє реформуванню ринку
освітніх послуг та оновленню навчальних планів (освітніх програм). Потреби
суспільства у сфері виробництва представляються в персоніфікованій формі
роботодавців.
Окрім роботодавців, існує широке коло й інших суб’єктів, які виявляють
інтерес до професійної підготовки фахівців та її якості. Ми визнали за
можливе представити їх двома категоріями: внутрішніх (здобувачі вищої
освіти, професорсько-викладацький склад, навчально-допоміжний персонал,
апарат управління, адміністративно-господарський штат тощо) та зовнішніх
суб’єктів (абітурієнти та їхні референтні групи, роботодавці, ЗВО-конкуренти,
рекрутенгові агенції, громадянське суспільство, міське (районне, обласне)
67

управління освіти, МОН України тощо). Отже, принцип ―орієнтація на
споживача‖ вимагає аналізу очікувань та потреб, зокрема й латентних, усіх
груп потенційних споживачів результатів освітньої діяльності ЗВО [2].
Водночас вагомим чинником розробки та впровадження комплексного
моніторингу на інституційному рівні виступає місія ВНЗ, що визначає
методологію моніторингу, структуру критеріїв і показників, процедуру збору
інформації і обробки даних.
Місія визначає пріоритетний напрям розвитку закладу. Відтак, саме від
неї, у великій мірі, буде залежати політика і цілі ВНЗ щодо якості професійної
підготовки фахівців.
Така мета диктуватиме низку подальших кроків ЗВО щодо створення та
функціонування системи забезпечення і моніторингу якості, а саме: на
використання міжнародних індикаторів якості професійної підготовки фахівців
певних напрямів (спеціальностей) тощо.
У той же час регіональні ЗВО свою місію, зазвичай, вбачають у
забезпеченні регіональних ринків праці конкурентоспроможними фахівцями,
від якості яких залежатиме розвиток кластерів економіки регіонів та країни в
цілому. Отже, обов’язкове впровадження системи внутрішнього моніторингу
якості професійної підготовки фахівців у вітчизняних ЗВО, із прийняттям
нового Закону про вищу освіту, не означає існування типових рішень цієї
проблеми. Відтак, різні організаційні структури управління закладом, стан
контрольно-оцінної діяльності в ньому та наявність систем управління якістю і
ступінь їх зрілості обумовлюють різноманітні траєкторії стратегії ЗВО щодо
розроблення та впровадження моніторингу якості професійної підготовки
фахівців[3].
Безперечно, ключовим чинником вибору подальшої стратегії діяльності
ЗВО у галузі якості є чинний рівень інституалізації його системи якості, що
базуються на різних моделях якості (TQM, стандартах ISO, ENQA, EFQM
тощо). Необхідно відзначити, що принципи, на яких базуються вищезгадані
моделі у переважній більшості збігаються, а якщо й відрізняються, то лише за
ступенем охоплення повноти і глибини основних і ресурсних процесів в
організації. Принциповою методологічною основою застосування більшості
сучасних моделей якості вищої освіти, на нашу думку, є методологія
тотального менеджменту якості (TQM). Процесний підхід, орієнтування на
споживача є наріжними принципами TQM, які отримали подальший розвиток у
моделях якості на основі міжнародних стандартів серії ISO.
Оскільки принципи іншої європейської моделі – ENQA сфокусовані лише
на рівнях вищої освіти і не розповсюджуються на інші галузі, зокрема наукову
діяльність, загальне управління освітнім закладом, то їх доцільно
використовувати як доповнення до базової моделі.
Водночас слід пам’ятати про появу трирівневої інноваційної моделі
системи управління якістю (СУЯ), яка, на відміну від відомої дворівневої [2],
містить новий рівень – інновації системи. Вона базується на дванадцяти
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принципах управління якістю, забезпечує можливості застосування
бенчмаркінгу і вперше пропонує впроваджувати індивідуальні моделі само
оцінювання [3].
Отже, виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що при розробленні
внутрішньої системи моніторингу якості доцільно використовувати
вищезгадані методологічні засади TQM, тоді ця система може бути легко
вбудована в одну із моделей якості ЗВО, в той же час складові підсистеми
моніторингу будуть обумовлені особливостями цієї моделі. Водночас
нововведення у вигляді моніторингу не тільки не ламає існуючу систему
управління, але й вимагає забезпечення її стабільності, довго тривалості й
надійності.
1.

2.
3.
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Анотація: У статті розглядається один із способів розвитку мовної
компетентності студентів немовного вузу: участь в конференціях з
використанням мультимедійних презентацій. Перераховані основні вимоги та
етапи роботи над презентацією.
Ключові слова: мовленнєва підготовка; самооцінка; комунікативна
компетенція; мультимедійна презентація; усне мовлення.
Abstract: The article deals with one of the means to develop linguistic
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competence of non-linguistic students through the participation in conferences using
multi-media presentations. Basic requirements as well as main steps of the work on
presentations are considered here.
Kew words: language training; self-evaluation; communicative competence;
multi-media presentation; oral speech.
Сучасна освіта виконує завдання: «навчити учнів вчитися». А це означає,
навчити студентів самостійно здобувати знання, підвищити їх мотивацію та
самооцінку, навчити використовувати вже отримані знання. Проаналізувавши
наш досвід багаторічної роботи з підготовки студентських конференцій та
круглих столів, можна з упевненістю сказати, що саме метод позааудиторної
діяльності повністю підходить до вимог нових стандартів, адже в процесі
роботи над дослідженням, студентам доведеться самим «навчитися вчитися».
Завдання розвитку у студента вміння творчо і нестандартно підходити до
пошуку оптимальних рішень в проблемних ситуаціях стає актуальним поряд із
завданням формування особистості, яка вміє самостійно і критично мислити,
самостійно здобувати знання, необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити
висновки, оцінювати свою роботу і роботу інших.
Ця задача може вирішуватися шляхом активного залучення студентів до
дослідницької діяльності. Рішення дослідницької проблеми складається з
наступних етапів: вибір теми, вивчення теоретичної інформації в даній сфері,
вибір методів дослідження, збір практичного матеріалу, його аналіз і
узагальнення, власні висновки й умовиводи, узагальнення отриманих
результатів.
Отже, проекти, такі як конференції, які організовуються на базі
університету кафедрами іноземних мов є дуже ефективним методом
підвищення мовної комнетентності. Такого виду заходи не тільки підвищують
мотивацію студентів до вивчення іноземної мови, а й сприяють розвитку
комунікативних та презентаційних умінь, умінь роботи в команді та інших
необхідних майбутньому інженеру компетенцій. Слід мати на увазі, що всі
заходи мають позанавчальний характер та вимагають досить багато часу для
підготовки. Але навіть участь в конкурсах з мінімальною мовною складовою
дає студенту відчуття досягнення результату, яке множиться в разі отримання
призового місця. Успіх і привернення уваги асоціюються з англійською мовою,
що сприяє зростанню мотивації. Особливо помітний такий ріст в разі групової
роботи студентів при підготовці виступів. Спільна творчість об'єднує і надає
додаткової важливості особистій мовній компетентності. А ще при цьому
зростає університетський патріотизм, тобто гордість за перебування в гідному
колі однодумців.
У даній статті узагальнюється досвід з проведення в нашому університеті
щорічних студентських конференцій, на яких дуже активно використовуються
мультимедійні презентації (PowerPoint, тощо), які супроводжують усне
мовлення. У зв'язку з розвитком інформаційних технологій в даний час істотно
змінився підхід до організації процесу навчання іноземної мови у вищій школі.
Широке застосування отримують наочні посібники, виконані на основі
70

мультимедійних та онлайн технологій, що дають можливість здійснювати
процес навчання на якісно новому рівні. Одними з найбільш популярних на
сьогоднішній день є мультимедійні презентації матеріалу, і вони потребують
ретельної підготовки.
Крім того, підготовка доповідей з використанням презентацій є
невід'ємною частиною самостійної роботи студента. Презентації вносять
різноманітність, пожвавлюють процес сприйняття мови доповідача, збільшують
емоційний вплив на студентів, створюють комфортне середовище навчання,
допомагають сформувати модель реального спілкування. Важливо й те, що
розробка презентацій підвищує інформаційну культуру студентів, їх мотивацію
і самооцінку. Досвід показує, що так звані тематичні презентації (презентації із
запропонованих тем) - це ефективний прийом вдосконалення монологічного
мовлення, яке дає важливий матеріал для спілкування іноземною мовою. За
допомогою презентації студент має можливість вибудовувати свою промову
логічно послідовно і складно, викладати свої думки досить повно і правильно в
мовному відношенні. У процесі свого виступу студент має можливість
використовувати ключові слова, схеми, таблиці, зображення, які він підготував.
Це дозволяє висловлюватися послідовно, розгорнуто, впевнено і виразно.
Використання мультимедіа-виступів на конференції - це двосторонній
процес, який сприяє розвиткові комунікативної компетенції студентів. З одного
боку,
у студента-доповідача удосконалюються навички говоріння
(монологічного мовлення). З іншого боку, аудиторія вчиться сприймати
іноземну мову на слух (навички аудіювання), а також вести діалог з
доповідачем по темі презентації, удосконалюючи тим самим навички
діалогічного мовлення.
Створення тематичної презентації - це не тільки цікавий, але і досить
трудомісткий процес. Для підготовки презентації необхідно вивчити великий
обсяг інформації, щоб уникнути шаблонів і перетворити свою роботу в продукт
індивідуальної творчості. Слід пам'ятати і про структуру презентації: вступ,
головна частина з розвитком основних положень, логічно пов'язаних між
собою, і висновок. Успіх мультимедіа-виступів багато в чому залежить від
дотримання вимог до створення презентації: інформативність, лаконічність,
логічність, структурованість, наочність і грамотність. Дотримання
перерахованих вимог необхідно для створення якісної презентації,
використання якої зробить доповідь пізнавальною і ефективною. Робота над
створенням презентації включає в себе такі етапи: 1. Підбір і структурування
інформації по темі. 2. Підбір ілюстративного матеріалу. 3. Складання тексту та
оформлення презентації. 4. Підготовка виступу по темі презентації. 5. Захист
презентації, її обговорення. Слід зазначити, що ефективним є не тільки
індивідуальне створення презентації, а й колективна робота, коли, крім
згаданих вище переваг використання презентації, розвивається почуття
відповідальності, робота в команді. Як правило, створення тематичних
презентацій викликає великий інтерес у студентів, при цьому, на відміну від
традиційного переказу тексту, до процесу залучаються різні за рівнем
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володіння іноземною мовою студенти, що безсумнівно оптимізує навчальний
процес.
Оскільки в нашому вузі основними доповідачами на конференціях є
студенти-архітектори, для них не складає труднощів використовувати в якості
ілюстративного матеріалу графіки, діаграми, схеми, коли це необхідно,
оскільки вони володіють цими навичками завдяки профілюючим предметам. До
речі, дані елементи презентації можуть знайти застосування в професійній
сфері майбутніх фахівців, тому викладачеві потрібно звертати на це особливу
увагу.
Якість тематичної презентації оцінюється викладачем за наступними
критеріями: відповідність змісту презентації темі; структурованість тексту
презентації; візуальне оформлення презентації; грамотність викладу; виступ.
Отже, проведений аналіз дозволяє зробити висновок про доцільність
використання тематичних презентацій на конференціях з іноземної мови, за
допомогою яких стає можливим реалізувати комунікативну функцію мови.
Уміння виступати перед аудиторією іноземною мовою з використанням
мультимедійної презентації в подальшому допоможе студентам стати
професійно затребуваними фахівцями.
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Анотація:Дане дослідження описує важливу та ефективну поза аудиторну
форму роботи зі студентами - олімпіаду. А саме – олімпіаду з іноземної мови.
Яке значення має олімпіада для заохочення студентів інженерних
спеціальностей, щоб вдосконалювати свої мовленнєві компетентності, а також
про використання ІКТ при організації та проведенні олімпіад (ХНУБА).
Ключові слова: студентська одімпіада, поза аудиторна робота, заохочувати,
приймати участь, іншомовна мовленнєва компетентність, навчальний процес,
інформаційні комп'ютерні технології.
Annotation: Thecurrent study describes an important and effective out-of-class form
of student work - the Olympiad. Namely, a Foreign language Olympiad.What is the
importance of the Olympiadsused to encourage technical students to improve their
speech skills, as well as the usage of ICT during the organization and holding
theForeign language Olympiads (KNUCA).
Key words: student Olympiad,out-of-class form of work, to encourage, to take part,
foreign language communicative competence, educational process, information
computer technology.
Володіння іноземною мовою є сьогодні одним з необхідних умов
реалізації конкурентоспроможної особистості, здатної до самовиховання і
саморозвитку. Іноземна мова - це не тільки інструмент комунікацій, перш за все
- це засіб, що стимулює процес пізнання.
Підвищення вимог до професійної компетентності випускників ЗВО,
зокрема, щодо володіння ними іноземними мовами, зумовлюють сучасні
процеси реформування вищої освіти України у напрямі її інтеграції в
європейський освітній простір. Геополітичне положення та сучасний
економічний стан України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші
політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншими країнами
є тими чинниками, які зумовлюють суспільну потребу, з одного боку, у
розширенні кількості студентів – майбутніх фахівців різних профілів, які
вивчають іноземну мову, а, з іншого боку, необхідність поглибленого
оволодіння знаннями й уміннями щодо теорії і практики іноземної мови.
Студенти, які планують проходження практики або подальше навчання за
кордоном, у відповідності до міжнародних вимог до сучасного фахівця, повинні
володіти мовою, як мінімум, на рівні В2 за «Загаьноєвропейськими
рекомендаціями з мовної освіти».
При невеликій кількості годин, що виділяються в даний час на
дисципліну «Іноземна мова» на немовних факультетах, роль самостійної
діяльності студентів як ніколи важлива. Навчання у ЗВО має сприяти розвитку
особистості студента в професійному, інтелектуальному і моральному плані,
реалізуючи принципи проблемного і розвиваючого навчання, формуючи
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ключові і професійні компетенції студента.Заклад вищої освіти має надати
студенту всі можливі умови для реалізації його самостійної діяльності,
забезпечити освітній процес ефективними засобами навчання. Поза аудиторна
робота зі студентами набуває великого значення. Необхідно використовувати
різні її форми, заохочуючи тим самим студентів отримувати нові знання. В
даному випадку ми будемо говорити про проведення олімпіади з предмету
«Іноземна мова».
В цілому цілями проведення олімпіади з іноземної мови є:
 виявлення студентів, які володіють англійською мовою на високому рівні;
 пробудження у студентів зацікавлення до предмету і формування потреби в
його вивченні і застосуванні на практиці в різних видах діяльності;
 виявлення і розвиток творчих здібностей молодих талантів;
 створення умов для інтелектуального розвитку та підтримки обдарованих
студентів;
 формування і розвиток навичок чесної конкурентної боротьби;
 розвиток таких вольових якостей особистості, як цілеспрямованість,
ініціативність,
самостійність,
рішучість,
наполегливість,
витримка,
дисциплінованість;
 розвиток
освітньої,
навчально-пізнавальної,
комунікативної,
загальнокультурної компетенцій.
Олімпіади з іноземної мови завжди викликають зацікавлення у студентів
ХНУБА. Як правило, олімпіада має два етапи, і є І туром Всеукраїнської
олімпіади з іноземної мови[4].
Цього року у І етапі олімпіади ХНУБА з дисципліни «Англійська мова»
брали участь всі бажаючі студенти усіх факультетів нашого університету.
Студентам були запропоновані завдання по 4 видам мовленнєвої діяльності:
читання, письмо, аудіювання та говоріння. Олімпіада проводилася в два етапи.
Під час першого студенти мали пройти тестові завдання на електронній
платформі STVteam.com. Студенти, які набрали найбільшу кількість балів, були
рекомендовані до участі у наступному турі.У другому турі, крім переможців
першого туру олімпіади, приймали участь також студенти та аспіранти, які
успішно склали іспит на знання англійської мови на рівні В2 та отримали
відповідні сертифікати. До участі у II-му етапі Всеукраїнської олімпіади з
англійської мови рекомендовано трьох студентів, які отримали найвищі бали з
усіх видів мовленнєвої діяльності [4].
Студентська олімпіада з дисципліни «Німецька мова» проводиться як
особиста першість у вигляді виконання комплексу змагань з усіх видів
мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, писемного та усного мовлення [2,
c. 6-7]. Конкурсні завдання орієнтовані на компетентності четвертого рівня –
B2. Рівень B2 передбачає, що студенти можуть використовувати національну
німецьку стандартну мову для своїх особистих інтересів у приватній,
громадській, навчальній і професійній сферах, розуміють розмовну мову по
телефону і в радіопередачах, при цьому розуміють основний зміст щодо
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конкретних та абстрактних тем і вміють вилучити важливу для себе
інформацію, розуміють широкий спектр текстів, у тому числі як коротші прості
тексти (наприклад, оголошення), так і більші за обсягом й складніші фахові
тексти, коментарі та повідомлення, уміють складати чітко структуровані листи
щодо складних предметів і правильно відкоригувати помилки у листах
інших,здатні створювати структуровані усні висловлювання щодо загальних
питань, а також питань, пов'язаних зі сферою власних інтересів[1].
Переможці кожного з етапів Олімпіади визначаються за сумарною
кількістю балів, набраних на всіх обов′язкових турах Олімпіади. Переможці І
етапу Олімпіади визначаються журі кафедри та є учасниками міського туру
Олімпіади та учасниками ІІ етапу Олімпіади, список яких затверджується
наказом ректора.
Залучення студентів до участі в олімпіаді сприяє розвитку їх мовленнєвої
компетентності, розширенню знань з країнознавства, формуванню потенціалу
для дослідницької роботи, шляхом розуміння наукових текстів іноземною
мовами.
Хочемо зазначити, що одним із важливих моментів щодо організації та
проведення олімпіад з іноземних мов в ХНУБА стало використання
інформаційних технологій, які поступово стають невід'ємною частиною
цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.
Мультимедіатехнологій, що надають можливість використання навчальної
інформації в різних інформаційних середовищах (аудіо, відео, текст, графіка і
т.д.), що як найкраще підходить для вивчення іноземної мови.
Залучення ІКТ дало можливість організації навчального матеріалу в різних
інформаційних середовищах; вдосконалення програмного і методичного
забезпечення; можливість індивідуалізації процесу виконання завдань;
забезпечення підсумкового контролю виконання завдань за допомогою
зворотного зв'язку; можливість об'єктивної оцінки якості знань студентів;
мотивація студентів до участі в олімпіаді з англійської мови засобами
мультимедіатехнологій; розвиток інформаційної компетенції студентів і
викладачів; оптимізація праці викладачів при перевірці робіт учасників
олімпіади; економія паперових носіїв інформації.
Отже, олімпіади - ефективна форма навчання, дієвий інструмент
поглиблення і розширення знань студентів. Традиційно в для участі в олімпіаді
відбираються кращі і зацікавлені в перемозі студенти. Необхідно намагатися,
щоб студентські олімпіади набули ще більш масовий характер. Існує думка, що
студентські олімпіади не потрібні. Так вважають ті, хто ніколи не брав участі в
олімпіадах. Для всіх залучених в це інтелектуальне змагання, студентські
олімпіади є корисними і такими, що запам'ятовуються на все життя. Можливо,
не всі студенти стануть призерами олімпіад, але всі вони мають можливість
отримати великий набір знань і навичок.
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ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Бєлікова Олена Віталіївна,
старший викладач
Бессонова НаталіяМиколаївна,
старший викладач
Греул ОльгаОлександрівна,
Старший викладач
Дитюк СвітланаОлексіївна,
Старший викладач
Харківський національний університет будівництва та архітектури,
кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян
У статті здійснено аналіз поняття «діагностика професійних
компетенцій викладача ЗВО», визначена роль і місце діагностики в системі
професіографічного моніторингу, виділені компетенції викладача з навчання
мови іноземних студентів технічних спеціальностей. Компетентнісний підхід
передбачає пошук нових методологічних моделей підготовки фахівців із
вищою технічною освітою, підвищення якості підготовки професійних кадрів,
визначення ключових компетенцій, якими повинен користуватися сучасний
викладач.
Ключові слова: компетентнісний підхід, педагогічна діагностика,
професійна компетенція, професіографічний моніторинг, якості викладача
мовної підготовки іноземних громадян.
The article analyzes the concept of "diagnostics of the professional
competencies of the lecturer of language training for foreign citizens", defines the
role and place of diagnosis in the system of professional monitoring, highlights
lecturer`s competence in teaching foreign students of technical specialties. The
competence approach connected with the search of new conceptual and
methodological models for training specialists with higher technical education,
quality of training professional personnel, the definition of key competencies that a
modern lecturer should have.
Keywords: lecturer`s professional competence, language training, foreign
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students, universities of technical profile
В умовах соціально-економічних змін в Україні, вдосконалення системи
вищої професійної освіти, в процесі впровадження нових вимог і стандартів
навчання відбуваються значні трансформації у взаємодії викладача та студента.
Зміни, в першу чергу, стосуються сприйняття викладача, змінюється система
рольових очікувань щодо провідних якостей педагога. Саме тому одним із
найгостріших питань у сучасних педагогічних дискусіях стає питання про
особистість педагога, його професійну діяльність, про вимоги, що висуваються
до нього.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що ця проблема є
багатоперспективною. Актуальну проблему професійно значущих якостей
педагога досліджували такі вчені як І.Зимня, І.Зязюн, І.Подласий, В.Сластенін,
Е.Клімов, М.Харламов та інші [2, с. 258]. Головні думки, які об'єднують різні
точки зору цих досліджень, полягають у тому, що викладач закладу вищої
освіти - це особистість, яка за змістом своєї професійної діяльності повинна
володіти сукупністю професійних якостей: бути вченим, педагогом-практиком,
вихователем, психологом, володіти технологією навчально-виховного процесу
та забезпечувати органічне об'єднання в процесі навчання освітньої, наукової та
інноваційної діяльності [1; 6; 8; 10].
До теперішнього часу накопичений багатий досвід побудови системи
професійної компетенції викладача, який дозволяє об'єднати професійні вимоги
у три основні групи, що взаємопов'язані та доповнюють одна одну:
загальногромадянські якості; якості, що визначають специфіку професії
викладача; спеціальні знання та навички [8, с.256].
Метою статті є дослідження й обґрунтування теоретичних основ
діагностики результатів формування професійних компетенцій педагогів у
закладах вищої освіти.
Аналізуючи
психолого-педагогічну літературу щодо визначення
дефініцій вищенаведених понять ми дійшли висновку, що виділяють такі
компетенції викладача з мовної підготовки іноземних громадян [2; 3; 4;
5;9;10]:
1.Загальногуманітарна
компетенція.
Проблеми
міжкультурної
комунікації можуть бути ефективно вирішені лише за умов сформованості
достатнього рівня загальногуманітарної компетенції.
2. Лінгвістична компетенція. Комплекс знань системи мови, що
вивчається, є провідною компетенцією викладача мовної підготовки.
3. Психологічна компетенція. Навчання мови буде успішним, якщо
викладач буде враховувати індивідуально-особистісні особливості студентів;
психологію педагогічної діяльності, навчально-педагогічного співробітництва
та спілкування.
4. Педагогічна компетенція. Знання фундаментальних педагогічних
концепцій, законів і закономірностей, основних педагогічних категорій і
понять, прикладні знання про загальну методику навчання дозволять
оптимізувати процес навчання.
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5. Методична компетенція. Основа цієї компетенції полягає в знанні
теорій, концепцій, методичної системи навчання мови іноземних студентів; у
володінні метамовою, системою понять; у знанні та володінні прийомами,
методами та способами навчання мови іноземних студентів.
6. Професійно-комунікативна компетенція. Уміння встановити
педагогічно оптимальні стосунки з усіма учасниками навчально-педагогічного
процесу, що є умовою його ефективності.
Для вивчення особливостей сприйняття особистості викладача мовної
підготовки іноземних громадян, які є значущими для студентів нашого закладу
вищої освіти, нами було проведено опитування: «Викладач очима іноземних
студентів». У ньому взяли участь студенти будівельного й архітектурного
факультетів ХНУБА. Нами були поставлені певні завдання для вивчення
особистості сучасного викладача, а саме визначити:
1) загальні уявлення іноземних студентів про вимоги, що висуваються
до викладача закладу вищої освіти;
2) найбільш значущі для іноземних студентів характеристики в
професіограмі викладача;
3) динаміку уявлень образу викладача закладу вищої освіти в оцінках
іноземних студентів на різних курсах навчання.
Це дослідження проводилося в кілька етапів. На першому етапі
експерименту студентам-іноземцям 3, 4, 5 курсів пропонувалося закінчити
речення: «Сучасний викладач ЗВО повинен бути ... », використовуючи власні
формулювання. Після обробки результатів цих опитувань був складений список
значущих для студентів характеристик особистості викладача. Студентам 1, 2
курсів пропонувалося проранжувати характеристики особистості викладача з
отриманого списку. Аналіз результатів опитування показав наявність двох
основних груп: професійних якостей та особистісних якостей викладача.
Згідно з результатами нашого опитування іноземні студенти вважають,
що викладачу мають бути притаманні такі якості: професіоналізм (при цьому
використовувалися
формулювання
«добре
пояснювати»,
«зрозуміло
пояснювати», «пояснювати складні питання», «пояснювати просто», «добре
відповідати на питання»), риторична майстерність («цікаво розповідати»,
«хороша мова», «вибирати прості речення», «говорити чітко»),
комунікабельність («добре спілкуватися», «спілкуватися шанобливо»,
«культурно спілкуватися», «бути близько до студента», «дружити зі
студентами»), широкий світогляд («відкритий розум», «розумний», «багато
знати»), знання навчального предмета («знати предмет», «глибокі знання»),
доброзичливість («добрий», «добрі стосунки зі студентами», «хороший
характер», «допомагати студенту»), вміння володіти собою («не кричати», «не
знущатися», «спокійний», «терплячий»), інтернаціоналізм («не бути расистом»,
«розуміти, що всі студенти рівні: українські та іноземні»), толерантність
(«поважати нашу культуру», «поважати нашу релігію»), зовнішній вигляд
(«гарний», «акуратний»), емпатія («допомагати студенту»), вимогливість,
об'єктивність, шанобливе ставлення до студента.
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Найбільш частотними виявилися такі характеристики: «не бути
расистом» – 60%, «добре пояснювати» – 55%, «знати предмет» – 40%,
«розумний» – 38%, «добрий» – 32%, «терплячий, спокійний» – 33%, «добрі
стосунки зі студентами» –30%, «комунікабельний» – 30%, «поважати
студента» – 27%.
Під час порівняльної характеристики ранжирування якостей студентами
молодших і старших курсів нами були виявлені такі закономірності.
Студенти молодших курсів надають значення не стільки професійним
якостям, науковому рівню, глибині знань викладача, скільки ставленню
викладача до самих студентів: для студента-першокурсника важливо, як із ним
спілкуються, наскільки доброзичливий, терплячий і тактовний викладач у
спілкуванні з ним. При оцінці образу сучасного викладача вони значною мірою
орієнтуються на його особистісні якості, систему доброзичливих і поважних
стосунків між студентом і викладачем. На перше місце студенти 1, 2 курсів
ставлять таку якість як «шанобливе ставлення до студента», на друге –
«інтернаціоналізм», на третє – «доброзичливість» і «комунікабельність», на
четверте – «вміння зрозуміло пояснювати», на п'яте – «розуміти студента» та
«допомагати студенту».
Студенти 3, 4, 5 курсів рівною мірою оцінюють систему особистісних
взаємин із викладачем і знання навчальної дисципліни викладання, вміння
риторично грамотно викладати навчальний матеріал. Вони виділяють такі
якості, що характеризують професійні та особистісні якості викладача: «добре
знання предмета» і «вміння пояснювати» (1 ранг); «шанобливе ставлення до
студента» і «доброзичливість» (2 ранг); «вміння володіти собою» (3 ранг);
«об'єктивність оцінювання знань студента» і «комунікабельність» (4 ранг);
«зовнішній вигляд» (5 ранг), «інтернаціоналізм» (6 ранг).
Проаналізувавши ці дані, можна зробити такі висновки:
- у викладачеві мовної підготовки іноземних громадян студенти повинні
бачити патріота України. При цьому в його діяльності абсолютно неприпустимі
прояви націоналізму, зневажливого ставлення до представників будь-якої іншої
країни, будь-якої іншої національності;
- образ викладача закладу вищої освіти складається з багатьох
суб'єктивних факторів сприйняття студентів і містить декілька груп якостей:
індивідуально-особистісні, що характеризують викладача як особистість;
професійні, що характеризують його професійну діяльність; соціальні, що
характеризують комунікативні якості викладача, взаємодію з учасниками
освітнього процесу;
- у процесі навчання студентів уявлення і складника образу викладача
зазнають змін;
- ефективність і оптимізація процесу навчання мови іноземних учнів
залежить як від педагогічного професіоналізму – знань і умінь в галузі
лінгвістики, країнознавства, методики, педагогіки та психології, так і від
індивідуально-психологічних особливостей особистості викладача.
Таким чином, посилення уваги до питань діагностування рівня
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володіння викладачами ЗВО потребує не тільки науково-обґрунтованого
інструментарію щодо постійного вимірювання, аналізу й удосконалення
оцінювання навчальних результатів професійної підготовки студентів, але й
нового погляду на систему педагогічної діагностики.
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ВИВЧЕННЯ ПАТЕРНІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ МОВЛЕННЯ
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Aнотація: Стаття присвячена інноваційному методу викладання української
мови як іноземної – методу патернізаціі. Даний метод дозволяє істотно
підвищити комунікативні навички студентів. За допомогою готових зразків
речень іноземці можуть спілкуватися з носіями мови, моделі допомагають
сформулювати думку і поставити запитання.
Ключові слова:методика викладання, українська мова як іноземна, метод
патернізаціі, патерни, комунікативні здібності.
80

Abstract:The article is devoted to the innovative method of teaching Ukrainian as a
foreign language – the method of patternization. This method can significantly
improve students communication skills. With the help of ready-made sample
sentences, foreigners can communicate with natives peakers, models help for mulate
an opinion and ask questions.
Key words:teaching methods, Ukrainian as a foreign language, method of
patternization, patterns, communicative abilities.
Сучасним інноваційним методом викладання української мови як
іноземної є патернізація – метод моделей, тобто застосування зразків речень,
які наблизять студентів до можливості досконало опанувати іноземну мову і
використовувати мовні одиниці відповідно до фонетичних, граматичних і
лексичних норм.
Патерни – це граматичні і мовні зразки, конструкції виразів; їх знання
використовується як шаблон для формування аналогічних речень.Введення
зразків речень у процес викладання іноземної мови можна віднести як до
дидактичних, так до практичних і методологічних аспектів. Головна мета
використання фразових зразків – підвищити комунікативні навички студентів.
Метод патернізаціі був досліджений такими вченими, як О.О. Леонтьєв,
І.П.Лисакова, О.Н.Каленкова, Т.В.Феоктістов.
І.П. Лисакова у своїх дослідженнях за 2014-2015 рр. називає моделювання
речень як "вірний спосіб прискорити розвиток комунікативності" [5]. За
Крюковою K.C.[4] іноземна аудиторія швидко сприймає патерни і відчуває
менше проблем з фонетичною складовою готової моделі граматичної
структури.
Використання патернів є актуальним методом сучасної педагогіки, так як
викладачі відзначають високу ефективність моделювання мови в навчанні
іноземців. Методика моделювання мови все більше звертає на себе увагу
фахівців в області філології, лінгвістики та педагогіки.
Патерни можна віднести до трьох груп основних педагогічних принципів:
1. Дидактичний концепт. Зразки речень створені для наочності та доступності
матеріалу.
2. Лінгвістична приналежність. Системність подачі матеріалу.
3. Методологічний аспект. Патерни дозволяють збільшити комунікативні
навички студентів, у яких з'являється можливість бути ініціаторами бесіди.
Для початкового рівня доцільні патерни для опису елементарних речей,
прості питання і діалоги. Головне правило результативності патернів у навчанні
мови –застосовувати моделі відповідно до існуючої граматичної бази студентів.
За стандартною методикою введення патернів слід використовувати
конструкції поетапно, дотримуючись послідовності подання матеріалу для
ефективного моделювання мовлення. Наприклад, після вивчення лексики за
темою «Професія» і граматичної структури «займенник + дієслово
утеперішньому часі» можна вводити модель «Я (він, вона) + працювати
(потрібна форма дієвідміни) + професія (у потрібному відмінку)». Після
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опрацювання патерна студенти навчаться говорити: Я працюю лікарем. Він
працює викладачем. Ми працюємо інженерами. Відсутність допоміжних дієслів
або інших феноменів зміни речення в українській мові під часзапитання
дозволяє за допомогою інтонації зробити стверджувальне речення питальним:
Він працює вчителем? Ви працюєте інженерами?
Таким чином, один тип патернів дозволяє на практиці застосовувати і
оповідальну, і питальну фрази, які не відрізняються за граматичною
структурою.
Якщо при використанні граматичної моделі студентам додатково
пропонуються відповіді, то це гарантує розуміння співрозмовника.
На загальне питання існує три основні відповіді: "Так. Ні. Не знаю".
Додатково до негативного відповідного патерну пропонується повне речення.
Тоді модель буде мати такий вигляд:
– Ти працюєш лікарем?
– Ні. Я працюю інженером.
Згодом патерн можна розширити залежно від нової лексики. До фрази
додається місце роботи з префіксом (у банку, у школі, на заводі).
– Ти працюєш економістом у банку?
– Так.
– А він працює вчителем у школі?
– Ні. Він працює інженером на заводі.
Паралельно з опрацюванням моделей речень викладач використовує
аудіювання та читання текстів, де присутні раніше запропоновані лексика і
граматичні конструкції.
За дослідженнями лінгвістів даний підхід сприяє швидкому сприйняттю
отриманих даних – студенти активно використовують новий матеріал і не
відчувають труднощів з носіями мови[2].
Актуальна проблема в іноземній аудиторії –мовний бар'єр. Метод
моделювання допомагає сформулювати думку –раніше вивчені патерни
дозволяють озвучити потрібну репліку.
Патерни і список лексичних одиниць пропонуються на дошці або у
вигляді роздаткового матеріалу. Підказки допомагають студентам швидко
зорієнтуватися під час бесіди і відповідати правильно. Наприклад, на занятті з
теми "Спорт" пропонуються такі види завдань. Спочатку вводяться лексичні
одиниці з даної теми (не більше 15 - 20):
футбол – грати у футбол
теніс – грати в теніс
плавання – плавати
біг – бігати
лижі – кататися на лижах
ковзани – кататися на ковзанах
велосипед – їздити на велосипеді
змагання – виграти змагання
Нова лексика опрацьовується на уроці до повного розуміння. Далі слід
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ввести два види патернів:
– для іменника;
– для дієслівного словосполучення.
Перша фразова модель буде містити загальне питання: "займенник +
любити (у потрібному відмінюванні) + слово (у знахідному відмінку зі списку).
– Ти любиш __________ (плавання, футбол)?
– Так. Я люблю __________ (вид спорту) ./ Ні. Я люблю _________ (вид
спорту). А ти любиш ________ (дія).
–Так. Я люблю __________ (вид спорту). / Ні. Я люблю _________ (вид
спорту).
Під час опрацювання даного патерну бажано змінюватися парами не
менше трьох разів. На наступному етапі роботи пропонується аудіювання
діалогу з даної теми.
Комплексний метод, який передбачає використання практичних,
ілюстративних й індуктивних вправ, залишає можливість вибору завдання для
самостійної роботи самому викладачеві, найчастіше читання або письмові
завдання для додаткового тренування граматики і нової лексики.
Сучасна педагогіка розглядає використання моделей речень як ефективний
метод для досягнення високого комунікативного рівня[4].
При використанні патернів як методу розвитку комунікативних навичок
спрощується засвоєння лексичних одиниць і граматичних структур,
зменшується мовний бар'єр. На ефективність методу впливають такі чинники:
відповідність патерна вивченому граматичному матеріалу, модель оповідного
або питального речення поєднується з лексикою уроку, патерни активно
опрацьовуються на уроці і закріплюються іншими практичними вправами
(читання, аудіювання).
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СЕКЦІЯ 4.

Перспективи розвитку економічної освіти:
теорія, методологія, практика.
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Усі явища в суспільстві пов'язані між собою і залежать одне від одного.
Взаємозв'язані ознаки діляться на факторні і результативні. Кореляційний
зв'язок — це зв'язок між ознаками, коли значенню однієї величини однієї
ознаки відповідає декілька значень іншої взаємопов'язаної з ним ознаки.
Кореляційний аналіз часто використовується в економічних та медичних
дослідженнях. Взаємозалежності в цих галузях, часто мають стохастичний
характер. Відомими прикладами є кореляція між попитом на товар і ціною, чи
кореляція між фізичними параметрами батьків та дітей [1].
Метою кореляційного аналізу є виявлення наявності істотної залежності
однієї змінної від інших. До головних завдань кореляційного аналізу відносять:
оцінку за вибірковими даними коефіцієнтів кореляції; перевірку значущості
вибіркових коефіцієнтів кореляції або кореляційного відношення; оцінку
близькості виявленого зв'язку до лінійного.
У найпростішому випадку досліджують дві вибірки (набори даних), у
загальному — їх багатовимірні комплекси (групи).
Отже, кореляційний аналіз дозволяє виявити наявність звязків між
факторами, без визначенняпричинності. Цей метод є відносно простим та
дозволяє швидко перевірити сформовану гіпотезу та побудувати прогноз зміни
показників.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кореляція і залежність. - Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
https://uk.wikipedia.org

84

УДК 303.7
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ:
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
Белікова Тетяна Вікторівна,
к.е.н.,
доц., доц.
каф. фінансів та кредиту, ХНУБА
Вітчизняна освіта, зокрема економічна, сьогодні перебуває в процесі
суттєвих змін. Всесвітня глобалізація спричиняє необхідність інтеграційних
процесів української освіти до європейського освітнього простору.
Пріоритетність розвитку цієї галузі підтверджується Законом України
«Про вищу освіту», остання редакція якого відбулася 25.09.2020 р., на основі
якого проводиться модернізація освітньої системи України відповідно до
європейських стандартів.
Останнього часу відзначається зближення України та країн Євросоюзу у
сфері вищої освіти, спостерігається співробітництво між навчальними
закладами України ті іншими країнами , що свідчить про позитивні зміни в
напрямах розвитку цієї сфери.
Зокрема, Україна продовжує брати участь у програмах ЄС із підвищення
спроможності та академічної мобільності Erasmus+, що є інструментом обміну
кращими освітніми практиками європейських країн. За 2015-2017 роки
здійснено більше 7200 академічних обмінів, що становить 43 % ―мобільності‖
всього регіону Східного партнерства. В 2018 році Україна отримала окреме
вікно фінансування від ЄС в розмірі 5 млн євро[1].
Сьогодні вищаосвіта в основному фінансується з державного бюджету в
багатьох країнах ЄС. Державне фінансування відображає традиційну модель
фінансування, яка має на меті підтримку функціонування державної вищої
освіти та забезпечення рівної можливості доступу до неї. Перевагами цієї
моделі є активна та диверсифікована участь у вищої освіті у країнах з високим
рівнем доходів та з великими фінансовими ресурсами. Збільшення державного
фінансування відбувається в Німеччині, Норвегії, Швеції, Австрії, Бельгії
(Фландрія) та Польщі. Потрібно зауважити, що відсоток збільшення
фінансування залежить від рівня економічного розвитку країни та навпаки.
Відповідно, Греція та Угорщина демонструють найнижчі показники[2].
Зміни у фінансуванні вищої освіти по-різному вплинули на діяльність
університетів у всій Європі. Скорочення фінансування наукових досліджень
були проведені в Словенії (більше 10%), Іспанії, Греції та Ірландії. Зокрема, в
останній із названих країн поточні скорочення фінансування наукових
досліджень мали негативний вплив на здатність ВНЗ залучати та утримувати
кращих дослідників і вчених[2], що потрібно враховувати при плануванні
фінансування в Україні.
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Провідні принципи розвитку сучасної економічноївищої освіти України в
контексті євроінтеграції є такими: демократизація і варіантність вищої освіти, її
універсальність,
відповідності
вищої
освіти
світовим
стандартам,
добровільність,
гармонійність організації освітнього середовища,
стимулювання студентів до самооцінної діяльності, філософствування, пізнання
самого себе тощо [3].
Серед основних напрямів подальшого розвитку вищої економічноїосвіти
й підвищення її якості необхідно виокремити такі [3]: реалізація принципів
універсального підходу до розвитку вищої освіти; використання різних форм
роботи з метою задоволення освітніх потреб, усіх і на всіх етапах життя; етичну
роль у період кризи цінностей у суспільстві; створення системи якості вищої
освіти й професійної підготовки як сукупності організаційної структури,
відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, необхідних для управління
якістю вищої освіти; впровадження професійного тестування, селекції та поділу
індивідів за соціальними статусами й роллю в соціально-економічній ієрархії
задля переміщення людини з однієї непридатної для неї професійної сфери в
іншу, яка більше відповідає її особистісним якостям, соціальним потребам і
рівню професійної кваліфікації адаптація змісту вищої освіти через Державні
стандарти до потреб суспільства; диверсифікація структури та обсягів
підготовки, навчальних планів і програм.
Освітні реформи і модернізація освіти повинні не тільки декларуватися, а
й реалізуватися як загальнонаціональне завдання, масштабна акція всієї країни,
що проводиться при ефективному співробітництві всього суспільства і держави.
Лише у такому випадку можна досягти нової якості освіти, що відповідає
сучасним запитам кожного громадянина, суспільства і держави [4].
Модернізація
вищої
економічноїосвіти
повинна
враховувати
найсучасніший досвід європейських країн та базуватися на найкращих
добутках іноземних країн в цій сфері.
1
2

3
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Анотація.
У
статтідосліджується
взаємодіямодернізації
і
фундаменталізації освіти як головних трендів у цій сфері у зв'язку з
вирішенням проблем і цілей сталого розвитку суспільства. На основі існуючих
теоретичних досліджень і досвіду викладання загальноекономічних, конкретноекономічних та міждисциплінарних наук пропонуються методологічні підходи
для оптимального рішення цих проблем.
Ключові слова:закони архітектоніки, міждисциплінарність, модернізація
економіки, модернізація освіти, фундаменталізація освіти.
Annotation. Thearticle is concerned with research of interaction
modernization and foundamentalization of educations as of basics trends associated
with decisions problems and aims steady development of society. On basis theoretical
research and experience teaching total-economics, specific-economics and interdiscipliner sciences is proposed methodical approach to optimal decisions these
problems.
Key words: law of architectonics, inter disciplinarian,modernization
ofeconomics, modernization of educations, foundamentalization of educations.
Постановка проблеми.Проблеми та цілі сталого розвитку суспільства та
різних сфер його діяльності вимагають сьогодні об'єднання зусиль фахівців
різних галузей наук, політиків і чиновників різних рівнів, а також свідомих дій
громад певних територій, суспільних рухів і людства в цілому. Тому на стиках
різних галузей знань та наук, а також у сферах практичної діяльності
з'являються нові продукти (результати) у вигляді нових концептуальних
підходів, ідей, концепцій, теорій і навчальних дисциплін міждисциплінарного
характеру, практик і методик їх викладання, а також організації управління
цими процесами при вирішенні цих проблем та досягненні поставлених цілей.
В галузі освіти й науки (а це споріднені сфери діяльності – як
теоретичної, так і практично-педагогічної) до таких проблем і трендів слід
віднести, на нашу думку, модернізацію та постійні удосконалення освітніх
програм для різних рівнів освіти (особливо рівнів магістрів й докторів
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філософії) у взаємозв'язку із збереженням викладання фундаментальних основ
як природничих, технічних, так і соціально-гуманітарних (у тому числі й
економічних) наук. Цим проблемам постійно приділяється увага багатьох
науково-педагогічних працівників України (в тому числі й нашого
університету)[1-2].
Для підготовки саме таких фахівців розробляються, апробуються й
вдосконалюються нові навчальні дисципліни міждисциплінарного характеру
різного рівня складності й глибини охоплення та вирішення проблем
полісистемного характеру. Серед таких дисциплін, що з'явилися останнім часом
(в тому числі й в нашому університеті) можна назвати економічну психологію,
економічну соціологію, соціальну економіку, інституційну економіку,
урбосоціологію, урбоекологію, урбоекономіку, „Економічні основи в
архітектурі та містобудуванні‖ і багато інших.
Мета дослідження:виходячи з існуючих тенденцій в освіті, теоретичних
досліджень та педагогічних практик викладання навчальних дисциплін
міждисциплінарного характеру, по-перше, обгрунтувати необхідність
оптимального співвідношення фундаменталізації й модернізації в освіті (і, в
першу чергу, у вищій) як провідних, на нашу думку, трендів у розвитку
трикутника „освіта – наука – виробництво (економіка)‖. По-друге,
запропонувати основні критерії визначення цього оптимуму, застосовуючи
деякі закони архітектоніки, які сформульовані вітчизняними вченими [4,5].
Результати дослідження.В умовах переходу до третьої інформаційної і
четвертої промислової революцій сучасний світ швидко оновлюється або
модернізується. Інформація за декілька років – від двох до п'яти років – в
залежності від галузей знань і практичної діяльності в цих галузях та сферах
подвоюється. Тому необхідно, як підкреслюють фахівці в галузі освіти, поперше, навчити студентів працювати з інформацією. Вони повинні вміти
здійснювати її швидкий пошук, систематизувати за певними ознаками
(гіпотезами), аналізувати й синтезувати, досліджувати й знаходити
поєднувальні або проміжні (перехідні, перетворені) форми явищ і процесів.
Іншими словами, необхідно, в першу чергу, вчити студентів методології
пізнання.Нажаль, останнім часом спостерігається зворотна тенденція –
скорочення викладання у ЗВО України (особливо технічного профілю)
фундаментальних економічних наук, що може привести до край негативних
наслідків для тих країн, де це робиться не дуже компетентними керівниками
цих країн. І якщо існуюча тенденція триватиме й надалі, то колапс, як
попереджують авторитетні вчені, стане неминучим [3,с.58].
Серед основних тенденцій (трендів) в розвитку сучасної освіти
виділяють, зокрема й такі як модернізація освіти та її фундаменталізація [1-2].
Модернізація як процес оновлення або удосконалення якогось об'єкта або
суб'єкта, що змінюється за вимогами часу з боку суспільства, його потреб у
взаємозв'язку з новими можливостями, які відкриваються з розвитком НТП і
прогресивними змінами в інших сферах діяльності людства, має багато аспектів
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і проявів. Зокрема, виокремлюють процес модернізації й в основному
трикутнику діяльності людства „наука – освіта – виробництво (економіка)‖, в
якому рушійною силою була й залишається економіка. Саме модернізація
економіки і є головною рушійною силою науково-технічного й соціальноекономічного прогресу.
Під модернізацією (термін вперше був використаний у 1770 році і був
похідним від слів „сучасний‖ (modern) і „модернізувати‖(modernize), які
з'явилися відповідно у 1585 і 1748 роках), зазвичай розуміють сукупність
процесів технологічного, економічного, соціального, культурного, політичного
розвитку суспільства (країни та її регіонів); комплексний спосіб вирішення
економічних і соціальних, політичних і управлінських, культурних і
особистісних завдань, що стоять перед державами,товариствами та індивідами
в контексті внутрішніх і зовнішніх загроз іризиків [6,с.115].
Саме складність проблем і викликів, що постають у сьогоденні перед
людством і окремими, найменш розвиненими країнами (в технологічному,
економічному, соціально-політичному та інших аспектах), потребують
формування полісистемного, міждисциплінарного мислення у фахівців і
особливо у політиків, що приймають стратегічні рішення. Досвід викладання
дисциплін міждисциплінарного характеру підказує, що студенти (особливо
старших курсів навчання) краще сприймають саме теоретичні загальні основи
(наприклад, економічної теорії) на прикладах із тих галузей знань, які їм вже
відомі з фахових або пропедевтичних навчальних дисциплін.
Отже, тенденції модернізації й диференціації галузей знань (наук) і
професійної спеціалізації (все більш вузької) і на цій основі формування
фрагментарного („кліпового‖) мислення [1,2,3], треба обов'язково
протиставити, на нашу думку, фундаменталізацію освіти й науки як
синтезуючої основи інтеграції різних наук і практичної діяльності, що
відповідає законам і закономірностям архітектоніки, зокрема закону
диференціації та інтеграції, який базується на тому, що будь-який розвиток
об'єкта починається з певної тотожності або єдності різних частин, які потім
стають самостійно різними і навіть протилежними. Так, в економіці
диференціація (спеціалізація) видів праці й сфер діяльності людей та продуктів
відбувається разом і у взаємозв'язку з їхньою інтеграцією (кооперацією) у тих
чи інших формах.
Спираючись на інші закони архітектоніки, які були
сформульовані на початку 2000-х років вітчизняними вченими [4], і які
екстраполюються на будь-які сфери людської діяльності, можна визначати
певні оптимальні пропорції та співвідношення між різними спорідненими
підсистемами або їх елементами. Так, вирішуючи питання оптимального
співвідношення викладання фундаментальних і прикладних наук можна, на
нашу думку, спиратися на третій закон архітектоніки – закон золотого
перетину, який характеризує взаємозв'язок елементів, що мають внутрішні
чинники розвитку й здатні об'єднуватися в певні цілісні утворення в межах
ширшої цілісності [5,с.39].За цим законом (золотого перетину або динамічного
структурування) можна визначити пропорції, в яких будь-яке ціле повинне
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ділитися на частини, не порушуючи рівноваги і пропорційності системи (все
ціле так відноситься до більшої системи, як більша до меншої). Перший поділ
за золотим переділом ділить ціле на дві частини у співвідношенні 61,8 до 38,2
(приблизно 62 і 38%). Структуроване таким чином ціле існуватиме доти, поки
існуватимуть його частини. Якщо, наприклад, одна частина в результаті
коливань зменшиться на 38% від цілого, то останнє зникне, оскільки зникне
його структура. [5,с.49].Саме цю реальність ми й спостерігаємо в галузі
викладання економічних, управлінських та деяких інших наук. Так, за галуззю
наук 051 „Економіка‖ частка фундаментальних – загальноекономічних наук при
підготовці бакалаврів за обсягом годин (кредитів) вже не перевищує 24,5%. Це
відбивається на якості засвоєння прикладних – конкретно-економічних наук,
що визнають й окремі викладачі цих дисциплін.
Висновки.Виходячи з існуючих трендів в освіті, теоретичних досліджень
і педагогічних практик викладання навчальних дисциплін економічного і
міждисциплінарного характеру, в тому числі й власного досвіду, вважаємо за
доцільне, по-перше, дотримуватися оптимальних пропорцій структурування
економіки як комплексу загальноекономічних і конкретно-економічних наук,
що разом формують у студентів економічний спосіб мислення, а не просто
засвоєння певної сукупності економічних знань. По-друге, основним критерієм
визначення оптимального співвідношення між загальноекономічними й
конкретно-економічними науками повинні бути закони архітектоніки і, зокрема
закони золотого перетину й диференціації та інтеграції.
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Анотація.Автором доведено, що у світі глобальної конкуренції якість
освіти стає тим, що дозволяє як окремій особі, так і суспільству в цілому
отримати та зберегти лідируючі позиції на ринку. Знання та людина, що володіє
цими знаннями, є стратегічно важливим ресурсом інноваційної економіки.
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Annotation. The authors proved thatin a world of global competition the
quality of education becomes what allows both an individual and society as a whole
to obtain and maintain a leading position in the market. The knowledge and the
person who owns this knowledge are a strategically important resource of an
innovative economy.
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Вплив стану освіти на рейтинг України за рівнем інноваційного розвитку
у світовому просторі підтверджується динамікою Глобального індексу
інновацій. За цим показником Україна у 2017 році посіла 50 позицію у
світовому рейтингу, покращивши її на 6 пунктів відносно 2016 року [1].
Найбільш позитивний вплив на покращення позиції надали показники, що
характеризують розповсюдженість вищої школи та якість знань.
Отже, сьогодні освіта розглядається як стратегічний пріоритет будь-якої
державної політики. У своєму розвитку освіта повинна спиратись та
ураховувати основні тенденції розвитку економіки, політики, культури та
інших характеристик суспільного життя [2-3].
Крім економічних важелів існують і інші. Провідні країни світу вже давно
розглядають науку як стратегічну сферу, від якої залежить не тільки
економічний, а й культурний, соціальний розвиток держави [5].
Однією з найефективніших форм підготовки кадрів в промислово
розвинутих країнах є дуальна система освіти (від лат. dualis – подвійний).
Дуальна система освіти передбачає навчання, при якому теоретична частина
підготовки проходить на базі освітньої організації, а практична – на робочому
місці, тобто, одночасно з навчанням студент освоює обрану професію
безпосередньо на виробництві. Ця система практикується в ряді країн, зокрема
Німеччині, Австрії, Швейцарії, а також протягом кількох років у Південній
Кореї.
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Дуальна система освіти є одним з можливих способів об'єднання
інтересів на паритетній основі бізнесу, майбутнього фахівця і держави (рис. 1).
Посилення мотивації до отримання
знань, можливість отримувати за працю
на підприємстві грошову винагороду, а
після закінчення навчального закладу роботу, до якої добре підготовлений

підприємство

майбутній
фахівець

Можливість підготувати для себе
кадри, економія на витратах по
пошуку та підбору працівників, їх
переучуванні та адаптації

держава
Ефективно вирішує завдання
підготовки кваліфікованих
кадрів для своєї економіки

Рисунок 1– Інтереси суб’єктів дуальної освіти
Метою впровадження дуальної освіти є підвищення конкурентоздатності
майбутніх фахівців шляхом реалізації паралельного навчання у вищому
навчальному закладі та на підприємстві.
Суть дуальної освіти в тім, що вона посилює практичну спрямованість
підготовки фахівців шляхом інтеграції в навчальний процес великого обсягу
виробничої практики, що значно підвищує професійну мобільність
випускників.
Впровадження дуальної системи передбачає принципову зміну
організації навчального процесу, в основі якого є раціональне поєднання
протягом усього навчального року теоретичної підготовки та розширеної
виробничої практики на підприємствах і в організаціях. Практичні знання і
навички (70 % загального обсягу навчального часу) опановують
на
підприємстві. Необхідні теоретичні та основні практичні знання (30 % часу) дає
навчальний заклад.
Основними завданнями дуальної освіти є:
 підготовка кадрів, що максимально відповідають вимогам роботодавців та
потребам ринку;
 мотивація учнів для отримання затребуваної спеціальності і можливості
працевлаштування;
 створення додаткових можливостей підвищення ефективності підготовки
кадрів вищої кваліфікації;
 забезпечення взаємозв'язку, взаємопроникнення і взаємовпливу різних
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систем (наука і освіта, наука і виробництво), що приводить до якісних змін в
освіті.
Принципами дуальної системи навчання є:
 фундаментальність – наукове обґрунтування і висока якість
предметної, психолого-педагогічної та професійної підготовки;
 інтегрованість – міждисциплінарні зв'язки, орієнтовані на формування
необхідної компетенції, створювані на основі модульних освітніх програм;
 універсальність – повнота набору дисциплін, що забезпечують єдність
теоретичного і практичного аспектів підготовки майбутніх фахівців;
 безперервність і наступність етапів і ступенів професійної освіти, що
зумовлюють спадкоємність рівнів становлення фахівців;
 гнучкість і варіативність змісту і технологій освітнього процесу в
системі професійної освіти;
 адаптивність – розвиток здатності до соціалізації фахівця в умовах
мінливої виробничої ситуації;
 демократизація – доступність професійної освіти для кожного;
 взаємодія теорії з практикою – вплив і взаємоузгодження вимог
підприємства та вищого навчального закладу, їх взаємна зумовленість у зміні
напрямків навчання;
 дослідницький принцип – виявлення навчального поля для
самостійної пізнавально-дослідницької діяльності студентів;
 об'єднання та раціональне використання наявних ресурсів –
об'єднання і використання ресурсів практичних майданчиків підприємств, що
займають ключову позицію виробничих установ, а також інтелектуальну базу
закладу вищої освіти.
Розглянемо переваги дуальної системи освіти:
 підприємствам вигідно інвестувати в освіту студентів, оскільки вони
отримують готового фахівця, який досконало знає особливості роботи
підприємства;
 оцінка
якості
підготовки
фахівців
проводиться
самими
роботодавцями[4];
 забезпечується високий відсоток працевлаштування випускників, так
як вони повністю відповідають вимогам роботодавця;
 навчання максимально наближено запитам виробництва;
 підприємства отримують вигоду від нових ідей, імпульсів, що
надходять від учнів;
 відпадає необхідність професійної та виробничої адаптації молодого
фахівця;
 дослідження з випускних кваліфікаційних робіт відповідають вимогам
роботодавців і дозволяють впровадити його результати у виробництво;
 складні теорії легше освоюються студентом через практику і
розв'язання реальних професійних завдань;
 викладачі повинні мати не тільки хороші теоретичні знання, але й
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володіти всіма нововведеннями на виробництві;
 знижується навантаження на бюджет, так як частину витрат з
підготовки кваліфікованих кадрів несе підприємство.
Однак на сьогодні готовність на активну співпрацю з закладом вищої
освіти з боку індустрії і підприємств немає. Для розвитку дуальної системи
освіти необхідно вирішити наступні завдання:
- розробити законодавчу базу в системі соціального партнерства;
- визначити перелік спеціальностей, за якими можливе застосування дуальної
системи навчання;
- визначити перелік базових підприємств, готових стати партнерами по
запровадженню дуальної моделі освіти, виробити вимоги та заохочення до
підприємств, які мають можливість впровадження дуальної системи
навчання;
- розробити освітні стандарти на основі компетентнісного підходу та блочномодульної побудови навчального процесу;
- розробити графік навчально-виробничого процесу відповідно до запитів
роботодавців з урахуванням вимог державних стандартів з конкретних
професій;
- забезпечити створення або виділення на підприємствах лекційних аудиторій,
навчальних лабораторій для навчання за дуальною системою;
- укласти договори з підприємствами щодо забезпечення практик на
підприємствах;
- вести роботу з підготовки вузівських викладачів до організації та методики
викладання дуального освіти;
- залучати провідних фахівців підприємств до викладання частини профільних
дисциплін та фахових модулів.
Актуальність впровадження в Україні системи дуальної освіти
ілюструють і статистичні дані. Так Україні гостро бракує працівників
робітничих професій. Лише 20% випускників шкіл обирають навчання у
профтехучилищах – проти, скажімо, 70% у Чехії, Хорватії, Австрії чи
Фінляндії. Зношеність обладнання закладів вищої освіти сягає 60-80%, а
професійної освіти –60-100%. Це означає, що подекуди студентів навчають
лише теорії [6].
Дуальна система освіти виникла у Німеччині після ухвалення у 1969 році
закону про професійне навчання. У вищу дуальну школу там приймають
абітурієнтів із середньою освітою. Навчання триває три роки. 70% навчальних
годин студент проводить на виробництві, 30% – у коледжі. Студенти
самостійно обирають компанії, в яких хотіли б працювати і домовляються з їх
керівництвом. Далі – заняття із куратором, котрий отримує за це додатково
538 євро. На канікулах студент не відпочиває, а працює. Наприкінці навчання
пише роботу не з теоретичної, а з практичної теми, близької до того, чим він
займався у компанії [7].
Отже, взаємодія освіти з бізнесом, суб'єктами ринками праці ‒ це одна зі
складових сучасної моделі, яка затребувана суспільством. Тому саме зараз
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потрібна всебічна підтримка програми дуальної освіти і має бути продовжена
робота з її реалізації у тісній співпраці з роботодавцями та соціальними
партнерами, зацікавленими у розвитку дуальної освіти. Дуальна освіта
сприятиме тісній співпраці викладачів, підприємців і студентів, підвищуючи
одночасно
конкурентоспроможність
випускників
на
ринку
праці,
забезпеченість виробництва висококваліфікованими кадрами і престижність
викладацької праці. Науково-педагогічна діяльність стане невід’ємною
складовою соціально-економічного та культурного розвитку України.
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Беззаперечною умовою та драйвером розвитку вітчизняної освіти є
підвищення її якості на основі критеріїв, які інтегровані й відповідають
европейському і глобальному освітньому простору. Оцінювання рівня якості
вищої осввіти та розробка напрямків щодо його підвищення є завданням
акредитації. Процедура акредитації є однією з функцій Національного агенства
із забезпечення якості вищої освіти, яке утворене Постановою КМУ № 244 15
квітня 2015 р. [1] відповідно до статті 17 Закону України ―Про вищу освіту‖ [2].
11.07.2019було затверджено Положення про акредитацію освітніх
програм [3], за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, яке й
регламентує на даний момент процедуру акредитації. окрім вказаного
положення, Національним агентством було видано цілий ряд документів, які
розкривають роль, функції та повноваження учасників акредитаційного
процесу:порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку
сертифікатів про акредитацію освітньої програми; Методичні рекомендації для
експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання
якості освітньої програми; Порадник щодо заповнення відомостей
самооцінювання освітньої програми (для ЗВО); Глосарій; Рекомендації для
експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм
третього рівня вищої освіти (додаток до ―Методичних рекомендацій для
експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання
якості освітньої програми").
Акредитація освітньої програми – оцінювання якості освітньої програми
та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет
відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог
стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання
відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми [3].
Цілі акредитації [3] представлено на рис. 1.

Рис. 1 Цілі акредитації
Суттєвою різницею нового акредитаційного процесу стала його
орієнтація на вдосконалення. Підхід, орієнтований на вдосконалення
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(enhancement-або improvement - based approach), втілюється в тому, що метою
акредитації є не лише збирання достовірної інформації про якість ОП та її
реалізації, але також надання ЗВО порад із її покращення.
Із цієї точки зору виявлені під час акредитації недоліки (слабкі сторони) є
приводом для реакції з боку ЗВО; кінцевою метою акредитації є не покарання
за недоліки, а відсутність недоліків.
Певні недоліки могли бути виявлені під час акредитації інших ОП, але
вони мають інституційний характер, тобто стосуються процесів, які є
спільними або подібними для усіх ОП.
Стан справ з усунення виявлених недоліків інституційного характеру
з’ясовується при наступних акредитаційних експертизах інших ОП.
Оцінка певних недоліків як фундаментальних означає, що вони в
сукупності є свідченням системної проблеми у змісті ОП, організації навчання,
викладання та/або забезпечення якості, а ЗВО не спроможний забезпечити
здобувачам здобуття якісної освіти.
Окрім того, суттєвими відмінними рисами новітнього процесу
акредитації є: перехід на електронний документообіг, залучення всіх
стейкхолдерів до процесу акредитації (студенти – повноправні члени групи
акредитації) та освітнього процесу, прозорість, відкритість та публічність
процесу акредитації, створення реєстрів експертів та їх навчання, використання
якісних, а не кількісних показників оцінювання, перехід від перевірки, аудиту
до консультативного оцінювання, наявність чітких критеріїв оцінювання,
голістичний підхід, зростання ролі гаранту освітньої програми, повага до
автономії ЗВО.
Розглянемо більш детально деякі зміни, яких не було в попередній
процедурі акредитації.
Голістичний підхід (holistic approach) –цілісний підхід до розгляду певних
питань. Так, у процесі акредитації освітніх програм важливо враховувати повну
картину організаціїосвітньогопроцесу[4]. Окремі недоліки, прорахунки,
бракресурсівіноді можуть збалансовуватисяправильновибраною стратегієюі
пов’язанимизнеюперспективамирозвитку. З іншого боку, очевидно сильні
сторони освітньої програми, що випливають тільки з виконання деяких
критеріїв оцінюванняякостіосвітніх програм, не можуть бути виправданням для
ігнорування інших критеріїв.Fitnessforpurpose – принцип адекватності,
домірності,відповідності засобів, що застосовуються для досягнення певної
визначеної мети, у т.ч. відповідності методівнавчання і викладання – заявленим
в освітнійпрограмі цілям. Заклад вищої освіти завжди повинен матираціональне
поясненнясвоїм діям чи сформованим політикам (policies).
Докладно слід зупинитися на ролі гаранта. Згідно визначення, наведеного
в глосарії [4], гарант освітньої програми–це науково-педагогічний або науковий
працівник, який/ яка працює за основним місцем роботи, несе відповідальність
за якість освітньої програми, має науковий ступінь та /або вчене звання за
відповідною чи спорідненою до освітньої програми спеціальністю, або
належний досвід роботи в галузі. Призначення, права та обов'язки гаранта
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освітньої програми відносяться до автономії закладу вищої освіти.Останнє
речення обумовило цілий шквал обговорень в університетах, які привели до
переосмислення та розуміння його ролі в освітньому процесі, а також
формалізації гаранта в їх освітньому просторі через розробку положень, де
виділено функції, права та обов’язки.
Логічно, що цей працівник /працівниця може виступати гарантом лише
однієї освітньої програми, адже його функції та відповідальність мають
широкий діапазон і їх якісне виконання потребує багато часу та знань.
Процедура акредитація освітньої програми проводиться за 10 критеріями
(для рівня «доктор філософії» та 9 критеріями (для рівня «бакалавр»,
«магістр»)[3]:
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми.
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми.
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів
навчання.
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою.
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та
академічна доброчесність.
Критерій 6. Людські ресурси.
Критерій 7.Освітнє середовище та матеріальні ресурси.
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми.
Критерій 9. Прозорість та публічність.
Критерій 10. Навчання через дослідження.
Вказані критерії є взаємопов’язаними між собою, що впливає на рівень
оцінювання освітньої програми. Щодо оцінок, які виставляються за
результатами акредитаційної експертизи, то Положення про акредитацію (п. 7
розділу І) передбачає оцінювання ОП за шкалою із чотирьох можливих «рівнів
відповідності»: A–B–E–F, до кожного зяких у Положенні поданий абстрактний
опис (дескриптор) [3,5]. За результатами акредитації може бути прйняте
рішення про акредитацію освітньої програми, умовну (відкладену) акредитацію
чи відмову в акредитації.
Положення про акредитацію (пункт 4 розділу ІІІ) визначає 3 підстави для
прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, що напряму не пов’язані із
відповідністю Критеріями [3,5]: виявлення у поданих документах за відомо
недостовірних відомостей; перешкоджання ЗВО у проведенні акредитаційної
експертизи; встановлення факту удаваності (фіктивності) освітнього процесу за
ОП.
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Анотація. Стаття присвячена питанню взаємозв’язку «викладач-здобувач
вищої освіти(студент)» в учбовому процесі вищої школи. Визначено основну
роль, особливості зворотного зв’язку у процесі студентоцентрованого навчання,
завдання та його критерії успішності.
Annotation.The article deal swith the issue of the relationship between
"lecture-highereducation (student)" in higher education. Themainrole, the
peculiarities of feedback in the process of student-centered learning, the task and it
ssuccess criteriaare determined.
Ключові слова.Cтудентоцентризм, зворотний зв’язок, особистісноорієнтований підхід, освітній процес, взаємозв’язок, конструктивність,
своєчасність, партисипативність.
Вступ.Принцип студентоцентризмузастосовується для підвищення якості
навчального процесу, створення системи навчання з орієнтацією на студента.
Він реалізується за допомогою наближення процесу навчання до сутності
студента, шляхом використання особистісно-орієнтованого підходу. Такий
підхід дозволяє активно залучати студента до освітнього процесу, враховуючи
конкретні потреби кожного студента. Кожен процес стає ефективним завдяки
організації
системи
зворотного
зв’язку.
Відповідно,
ефективність
студентоцентрованого навчального процесу залежить від прямої та зворотної
комунікації між основними учасниками освітнього процесу, а саме викладача та
студента
Аналіз останніх наукових досліджень.Наразі питання організації
студентоцентрованного навчання активно розглядаються в науково-методичній
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літературі.Так, І.А. Зимна [1], Г.М. Андрєєва [2], ПазерН. [3]у своїх працях
дослідили питання навчальної взаємодії та запропонували якісні кроки щодо
організації зворотного зв’язку в аудиторії. Однак, дослідження питання ролі
зворотного зв’язку у системі студентоцентрованого навчання носять
фрагментарний характер і тому потребують подальших досліджень.
Постановка завдання.Встановлення критеріїв із забезпечення якісного
зворотного зв’язку у навчанні, враховуючи особливості студоцентрованого
навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження.Принцип студентоцентризму
застосовується для підвищення якості навчального процесу. Він реалізується за
допомогою наближення процесу навчання до сутності студента, тобто шляхом
використання особистісно-орієнтованого підходу. Кожен процес стає
ефективним завдяки
успішній організації системи зворотного зв’язку.
Відповідно і ефективність студентоцентрованого навчального процесу
залежить від організації взаємозв’язку між основними учасниками процесу
навчання, а саме викладача та студента.
Сучасні методики навчання та вимоги ринкового середовища вимагають
від викладачів підготовки фахівців із новими уміннями та навичками.
Перенесення наголосу з викладача на студента, що є в основі
студентоцентрованого навчання вимагає і якісних підтримуючих сполучних
процесів. До таких важливих сполучних процесів відноситься зворотний
зв'язок.
У навчальній літературі зворотній зв'язок розглядається як реакція на
отриману інформацію і засвідчує її отримання та думку про неї.Основними
завданнями зворотного зв’язку визначені такі як контроль за якістю і вірністю
отриманої інформації, підвищення рівня сприйняття інформації і є елементом
контролю про виконання завдання.
Зворотній зв'язок у навчальному процесі має свої специфічні особливості.
У дослідженні І. А. Зимної розглядається суб'єктно-суб'єктна схема навчальної
взаємодії [1]. Раніше навчальна взаємодія описувалася схемоюS
, де S – це
активний суб'єкт, викладач, який є ініціатором навчання, розповсюджує знання,
формує вміння, контролює їх та оцінює. Здобувач розглядався як об'єкт
навчання. Ґрунтуючись на такій характеристицівзаємодії, як активність усіх
його учасників, схему навчальної взаємодії в останні рокитрактують як
двосторонню суб'єктно-суб'єктну взаємодію S1↔S2, де S1 – викладачі S2 студент утворюють загальний сукупний суб'єкт ΣS і ця взаємодія
характеризується спільністю мети. З урахуванням того, що викладач працює в
групі, а здобувачі взаємодіють ще і між собою, то в завдання викладача входить
і формування зв’язку між учасниками групи. Можна це зобразити у вигляді ΣSn.
Але, на думку І. А. Зимної та авторів, складається схема багатоярусної
навчальної взаємодії передачі освітніх знань. Схематично пропонується це
надати у вигляді S1
.Міцність такого зв’язку повинна ґрунтуватися, на
встановленнішвидкого та якісного контактуміж усіма учасниками взаємодії. У
дослідженнях Г. М. Андрєєвої розглядається подібна схема передачі інформації
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з урахуванням психологічних чинників та бар’єрів, що знижують якість зв’язку.
Г.М. Андрєєва розділила комунікації на вертикальні та горизонтальні, і при
цьому зробила наголос на міжгруповому спілкуванні, тобто горизонтальний
зв'язок розглядається як зв'язок між групами, не пов'язанимивідносинами
підпорядкування, а існуючими як би «поруч». Вертикальний зв'язок
розглядається у системі ієрархії [2].
Автори зазначають, що зворотній зв'язок у студоцентрованому навчанні
має свої особливості. За думкою авторів, основними завданнями зворотного
зв'язку у студоцентрованому навчанні є:
 обґрунтування отриманої оцінки студентом;
 відзначення конкретних успіхів, відзначення якостей роботи;
 співпрацювати зі студентом у визначенні напрямів покращення роботи чи
дослідження;
 мотивувати та заохочувати здобувачів;
 розвивати їх здатність контролювати, оцінювати та регулювати своє
власне навчання.
Щоб успішно навчати студентів, зворотний зв'язок у студоцентрованому
навчанні повинен відповідати таким критеріям як конструктивність,
своєчасність, націленість на індивідуальні потреби та партисипативність [3].
Конструктивність. Спирається на критичне мислення, підкреслюються
сильні і слабкі сторони студентської роботи разом ізпропозицією шляхів, за
допомогою яких здобувач може покращити роботу. Студента цеспонукає
критично ставитися до своєї роботи,заздалегідь плануватиподальші дії. Також
сприяє по-новому переглянути своє навчання, уточнити компетентності,
допомагає розвивати діалог між співробітниками і студентами.
Своєчасність. Надання зворотного зв'язку, поки робота ще свіжа в пам'яті
студента, перш ніж студент перейде до наступних завдань. Сприяє зменшенню
помилок та вибору правильного рішення завдання. Підвищує рівень
зацікавленості студента у співпраці з викладачем.
Націленість на індивідуальні потреби. Вимога, яка пов'язана з
конкретними критеріями оцінки роботи студента. Оцінка повинна бути
отримана студентом своєчасно, щоб принести користь подальшій роботі.
Партисипативність. Встановлення партнерських відносин які базуються
на залученні студента до аналізу результатів його роботи, встановлення цілей і
завдань роботи, а також є елементам системи мотивації.
Висновок та перспективи подальшого дослідження. Усі розглянуті у
роботі аспекти зворотного зв’язку у студоцентрованому навчанні сприяють
підвищенню його ефективності, а саме:
 допомагають студентам швидко адаптуватися і коригувати свою
стратегію навчання;
 адаптують викладачів до швидкої реакції на зміни і коригування
викладання відповідно до потреб здобувачіву навчанні;
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 допомагають студентам стати самостійними і саморефлексивними
учнями, а також розвивають критичне мислення;
 стимулюють рефлексію, взаємодіюта діалог про покращення
навчанняконструктивно, так що студенти відчувають натхнення і мотивацію;
 залучають студентів, вимагаючи від них бути присутніми на
зворотному зв'язку як частини оцінки їх роботи.
Зворотній зв'язок цінний, коли йогосвоєчасно отримують, розуміють і
співпрацюють. Те, як студенти аналізують, обговорюють і реагують на
зворотний зв'язок, так само важливо, як і якість самого зворотного зв'язку.
Завдяки взаємодії студентів зі зворотним зв'язком, вони починають розуміти, як
покращити своє навчання. Напрямом подальших досліджень є технічна
організація забезпечення якісного зворотного зв’язку між студентами та
викладачами та вибір відповідних вказаним критеріям методів.
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Анотація: Розглянуто розвиток екологічної культури та сталий розвиток
за своєю природою як багатовимірна проблема. Досліджується роль екологічної
культури у визначенні потреб і інтересів людини, роблячи її критично
важливою для стійкого розвитку. Запропоновані етапи розвитку екологічної
освіти.
Summary: The development of ecological culture and sustainable
development by nature have been considered as a multidimensional problem. The
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role of ecological culture in identifying human needs and interests is examined,
making it critically important for sustainable development. Stages of development of
ecological education have been offered.
Ключові слова: навколишнє середовище, культура, сталий розвиток,
людина, екологічні аспекти.
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У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у
Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття Порядку
денного розвитку після 2015 року, на якому було затверджено нові орієнтири
розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу:
порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17
Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань [1].
Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального
процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегічних рамок
національного розвитку України на період до 2030 року на засадах принципу
«Нікого не залишити осторонь» було започатковано інклюзивний процес
адаптації Цілей сталого розвитку. Розвиток екологічної культури та сталий
розвиток за своєю природою є багатовимірними проблемами. Визнають різні
категорії сталого розвитку шляхом використання рамок, які охоплюють
економічний, соціальний та екологічний аспекти (рис.1.). Наприклад, стале
використання енергії потрібно розглядати в рамках більш широкої картини,
оскільки існує безліч зв'язків та ефектів зворотного зв'язку: використання
відновлюваних джерел енергії сприяє сталому розвитку, взагалі використання
енергії впливає на соціальну сферу та якість життя, що мають відношення до
сталого розвитку.
З точки зору соціально-екологічних систем, стійкість означає не тільки
«здатність сприймати потрясіння і зберігати функції», а й «здатність до
оновлення, реорганізації і розвитку». Дослідження стійкості [2] були
спрямовані на те, щоб бути міждисциплінарними в природничих та суспільних
науках. Тут соціально-екологічна перспектива відповідає меті, дозволяє
розглядати стійкість шляхом всебічної інтеграції складних і стійких процесів в
соціально-екологічну систему.
Культура відіграє певну роль у визначенні потреб і інтересів людини,
роблячи її критично важливою для стійкого розвитку. Культура займає
центральне місце в суспільстві і навіть формує наше розуміння розвитку і
контролює поведінку в спільнотах зокрема, і в суспільстві в цілому. Порядок
денний на 21 століття [1] ставить культуру в центр процесів сталого розвитку.
Нам потрібно створити суспільство, де стійка поведінка є культура людини.
Культура - це динамічна реальність і постійно мінливий процес, який
займає особливу роль у сталому розвитку. Місцеві та локальні системи знань і
навичок управління навколишнім середовищем стають інструментами для
вирішення екологічних проблем та запобігають втратам біорізноманіття,
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зменшення деградації земель і пом'якшення наслідків зміни клімату. Культура
сприяє економічному зростанню, допомагає людям та співтовариствам
розширити свій життєвий вибір, підвищити стійкість соціально-екологічних
систем і адаптації до змін. Культура і стійка природна середа досягнення більш
стійкого суспільства, як вимагає визначення відносини між урбанізованим
(техногенним) і природним середовищем.

Економічний
простір

Суспільство (соціальна
система)

Культура

Наука та
технології

Навколишнє природне середовище

Рис 1. Концепція взаємодії людини і навколишнього середовища в
програмі екологічної освіти
Штучне середовище споживає багато енергії і ресурсів, в той час
виробляє велику кількості відходів. Рішення для цього завдання полягає в
проектуванні і будівництві покращеного активу, яке підтримується
відповідними інструменти управління і нормативно-правовою базою, що
звертається до проблем розвитку.
Штучне середовище включає в себе людські та культурні проблеми
(антропогенне середовище), екологічні проблеми (природний і штучний
контекст) і технологічні проблеми (матеріали, енергетичні і фінансові ресурси,
методи та системи) [3]. Створення передумови для сталого розвитку передбачає
використання методів проектування, будівництва і практик, які прагнуть до
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цілісної якості (включаючи економічні, екологічні і соціальні аспекти).
Антропогенне навколишнє середовище - це не тільки будівлі, інфраструктура і
транспорт, а також і взаємодія людей в місцевих громадах та їх культурний
досвід. Штучне середовище - це фізичне, створене людиною довкілля, таке як
дороги, мости і будівельні конструкції, але і включає в себе людську спільноту,
культурний досвід та взаємодію людей.
Навчання та професійна діяльність у системі вищої освіти можуть
сприяти розвитку відповідального ставлення до навколишнього природного
середовища та загалом до екологічної культури студентів. В університетському
середовищі за допомогою дизайну та творчості можуть бути задані умови для
залучення студентів до участі в різних екологічних ініціативах, що в кінцевому
рахунку визначає їх екологічну обізнаність та сприяє розвитку екологічної
культури. Використання екологічного потенціалу навчальних дисциплін та
різноманітність заходів забезпечує формування особистого позитивного
ставлення до оточення майбутнього випускника, стійкість їх соціальних та
професійних точок зору. Подальша орієнтація на вирішення проблем
екологічної освіти вищих допоможе покращити підготовку молодих фахівців як
творчих особистостей, орієнтованих на постійне вдосконалення.
Етапи розвитку екологічної культури можуть бути представлені у такій
послідовності:
• змістовно розвивати безперервну екологічну освіту для всіх вікових
груп підростаючого покоління, поширювати екологічні проблеми в рамках
певних об'єктів та шляхом встановлення внутрішніх та міжпредметних
відносин;
• створити філії навчальних закладів з відповідними освітніми та
матеріальними ресурсами: природні куточки, природоохоронні зони тощо.
• удосконалювати форми та методи екологічного виховання та активної
участі здобувачів освітнього рівня у природоохоронній праці;
• зі знаннями та обізнаністю про основи стійкого навколишнього
середовища і рішеннями адаптації заохочувати екологічну поведінку.
Основним засобом екологічної культури призначена цілеспрямована
система екологічної освіти. Екологічна освіта є важливою опорою стійкого
розвитку, тому що знаходиться на ранній стадії інновацій, яка прямо або
опосередковано залучає заклади освіти через їх науковий простір для
підтримки балансу між динамікою людства і довкіллям. Іншими стовпами
стійкості є людина, біосфера і її збереження. Через поєднання цих елементів,
стійкість може бути успішною в залежності від здібностей людей (університет,
учні), глобальної екологічної освіти і як наслідок – прибуток у вигляді
здорового навколишнього природного середовище.
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Анотація: Проаналізовані впливи різних концентрацій діоксиду вуглецю
на організм людини. Проведена гігієнічна оцінка умов праці
та
експериментальні дослідження в учбових аудиторіях. Запропоновані рішення
щодо покращення стану повітряного середовища в учбових приміщеннях.
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Abstract: The influence of various concentrations of carbon dioxide on the
human body has been analyzed. A hygienic assessment of working conditions and
experimental studies in the classrooms was carried out. Proposed solutions for
improvement of the air environment in the educational premises.
Key words: carbon dioxide, hygienic evaluation, experimental research,
educational audiences.
Підвищення рівня концентрації діоксиду вуглецю (СO2)
в
навколишньому повітрі є наслідком підвищення кількості автомобілів [1,2],
нарощування виробничих потужностей підприємств, вирубки лісів [3]. Більша
частина промисловості пов’язана з процесами, при яких виділяється діоксид
вуглецю [4]. Серед хімічних складових повітря в приміщенні СO2 має велике
гігієнічне значення. Цей газ належить до фізіологічно активних сполук, є
збудником дихального центру та антагоністом кисню (O2). За вмістом діоксиду
вуглецю судять про чистоту повітря в житлових та громадських будівлях.
Значне накопичення цієї сполуки в повітрі закритих приміщень вказує на
санітарне неблагополуччя приміщення (скупченість людей, погана
вентиляція)[5].
Постановою головного державного санітарного лікаря України від 24
липня 1996 року №25 затверджено значення гігієнічного нормативу у повітрі
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робочої зони діоксиду вуглецю – 8000 мг/м3[6].
Експериментальні дослідження
проводилися за допомогою
термогігрометра - сигналізатора HT-2000. Це електронний пристрій для збору
від вбудованих сенсорів і зберігання у внутрішній пам'яті даних про
концентрації вуглекислого газу, температури і відносній вологості.
Вимірювання базуються на законі Бугера-Ламберта-Бера, за яким інтенсивність
поглинання інфрачервоного випромінювання пропорційна концентрації газу,
або пари. Датчики NDIR – не дисперсійного поглинання забезпечують
практичну його реалізацію.
Експериментальні дослідження проводилися в учбових аудиторіях
університету. Вимірювання відбувалося на початку, в середині та наприкінці
пари. Були проведені два типи експеримента в натурних умовах. В першому
експериментальні вимірювання проводились у приміщенні лекційної аудиторії.
В другому – в лабораторії. Діапазон змін концентрації СО2 протягом
експерименту склав 912÷3468 мг/м3 (450÷1900ppm). Результати досліджень
зведено в таблицю 1.
Таблиця 1 Результати експериментальних досліджень
Час заміру, хв
Перед
початком
занять
Через 5
хвилин після
початку
Через 20
хвилин після
початку
Через 30
хвилин після
початку
Через 40
хвилин після
початку
Через 80
хвилин після
початку
Через 90
хвилин після
початку
Час заміру

Лабораторія
Двоокис
Двоокис
вуглицю, ppm
вуглицю, мг/м3
500
912

Температура Вологість,
, оС
%
18.1
40.1

650

1186.7

18.3

40

780

1424

19

39.5

1108

2022.9

19.5

39.8

1204

2198

20

39.5

1500

2738.6

21.8

38.1

1900

3468.8

22

37

Температу

Вологість,

Лекційна аудиторія
Двоокис вуглец, Двоокис
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450

вуглицю,
мг/м3
821.5

500

ppm
Перед
початком
занять
Через 5
хвилин після
початку
Через 20
хвилин після
початку
Через 30
хвилин після
початку
Через 40
хвилин після
початку
Через 80
хвилин після
початку
Через 90
хвилин після
початку

ра, оС

%

18.2

46.5

912

18.5

46

980

1789

18.9

45.3

1126

2055.8

19

45

1296

2366

19.1

44.6

1403

2561

21.4

39.2

1500

2738.6

21

39

Провітрювання приміщення впродовж 10 хвилин знижувало концентрацію
двоокису вуглецю в два рази. Контроль рівня діоксиду вуглецю дуже важливий,
для нормального самопочуття людини. Особливо, такий контроль важливий для
людей з категорії ризику (діти, люди похилого віку, а також хворі). У великих
кількостях він може суттєво впливати на здоров’я. Важливим є вплив на
розумову активність і на концентрацію уваги, найбільш важливо це у офісах та
навчальних закладах. Якість повітря в таких місцях повинна бути дуже
високою. Таким чином, питання контролю якості повітря у внутрішньому
середовищі не втрачає своєї актуальності з часом, тому що мікроклімату
приміщень належить ключова роль, так як протягом дня головну частину свого
часу люди проводять вдома, на роботі або в аудиторії. Встановлення
пластикових вікон та дверей з ущільнювачами позбавляє приміщення
природної вентиляції.
Як можна побачити за результатами експериментальних досліджень,
концентрація СО2 в межах однієї лекції збільшується в чотири рази.
Проведені заміри показують, що для досягнення допустимої концентрації
СО2 в лекційних приміщеннях та лабораторіях недостатньо проводити
провітрювання під час перерв.
Для забезпечення нормованих параметрів повітря приміщень, а саме для
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контролю концентрації діоксиду вуглецю в учбових приміщеннях, необхідно:
обов'язково провітрювати приміщення до початку якогось процесу та після;
залишати вікна неповністю зачиненими.
Існує подальша необхідність досліджень за тематикою даної роботи, що
буде полягати в розробці математичної модель зміни концентрації діоксиду
вуглицю у повітрі приміщення великого скупчення людей в залежності від
часу.
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Анотація: В статті розглянуто забезпечення пожежної безпеки (ПБ) при
будівництві та експлуатації житлових будинків, виробничих комплексів та
ознайомлення з цілим комплексом заходів, спрямованих, в першу чергу, на
збереження життя людей при виникненні будь–якої позаштатної ситуації та
організації евакуації людей з будівель та приміщень, також властивості
будівельних матеріалів з токсикології.
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Abstract: The article deals with the provision of fire safety (PB) in the
construction and operation of residential buildings, industrial complexes and getting
acquainted with the whole complex of measures aimed, first of all, at preserving the
life of people in case of any emergency situation and organizing evacuation of people
from buildings and premises. , also the properties of building materials in toxicology.
Key words: fire, evacuation, toxicology, occupational safety, burning.
При викладанні дисципліни: «Основи охорони праці» приділяється
значна увага на лекційних та практичних заняттях на причини загорання,
загибелі людей при пожежах у будівлях, тому що вони не встигають покинути
будівлю, так як виникає паніка, хаос, травмування, отруєння людей продуктами
горіння та інше [1, 2].
Також важливе значення мають економічні наслідки та збитки при
пожежах.
Розглянемо деякі небезпечні фактори при пожежі. Значну небезпеку серед
хімічних вражаючих факторів - являє СО2 та СО при отруєння людей оксидами
вуглецю.
Вуглекислий газ СО2 – природний компонент атмосфери, разом із
аргоном складає близько 1% від маси повітря і в концентрації до 1% не чинить
негативного впливу на людину. Але за подальшого підвищення його вмісту СО2
починає пригнічувати процеси транспортування кисню. Це повязано з тим, що
змінюється нормальне співвідношення вмісту О2 і СО2 в легенях та в тканинах
організму, порушуються процеси комплексоутворення гемоглобіну в
еритроцитах. Тому в приміщеннях із високою концентрацією СО2 важко
дихати. Вуглекислий газ у великих концентраціях також впливає на нервову
систему і має наркоподібну дію. У малих концентраціях він має стимулюючу
дію на дихальний центр, у більш високих – навпаки, характеризується
пригнічувальним ефектом.
Чадний газ СО – газ без кольору, без запаху, не робить ніякого дратівної
дії. Утворюється при неповному згорянні органічних речовин: несправне пічне
опалення, вихлопні труби, газові колонки, обігрівачі, пожежі. Швидко досягає
небезпечних концентрацій у закритих приміщеннях.
Згідго норм - ГДК чадного газу складає 3 мг/м3. Якщо його вміст у
повітрі складає 0,5%, то смерть настає через 2-3 вдихи. Токсична дія СО
обумовлена тим, що він є конкурентом кисню за з'єднання з гемоглобіном, що
веде до тканинної гіпоксії (нестачі кисню). Причому спорідненість гемоглобіну
до даної отрути є в декілька разів вищою, ніж до О2, тому якщо чадний газ
присутній навіть у малих концентраціях, гемоглобін переважно поєднується з
ним, а не з киснем. Утворюється стабільний комплекс – карбоксигемоглобін,
який виключається із процесів газообміну.
Навіть вдихання невеликої кількості чадного газу викликає
запаморочення, шум у вухах, хитка хода, головний біль, нудота. Але
постраждалий при цьому ще може самостійно вибратися з осередку ураження.
Та при більшому ступені отруєння швидко настає втрата свідомості, провали
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пам'яті, галюцинації. Тобто людина вже вибратися без сторонньої допомоги не
може. Тоді відбувається падіння артеріального тиску, кома, параліч дихального
центру.
У таблиці 1 приведені результати узагальнення літературних даних по
впливу окислу вуглецю на людину.
Табл. 1 - Вплив окислу вуглецю на людину залежно від концентрації і
трива-лості дії
Концентрація
СО, %
0,005

Час дії, хв.

Ефект

480

Без ефекту

Вміст (СО) в
крові %
10

0,01
0,02
0,08
0,10
0,16
0,3

480
120
60…120
60
30
Декілько хвилин

Летальний результат
Слабкий
Летальний результат
Сильний
Летальний результат
Летальний результат

60–70
20
60–70
40
60–70
60–70

0,5
1

20
1

Летальний результат
Летальний результат

60…70
80

Також потрібно знати джерела запалювання, у табл. 2 приводимо
значення мінімальної енергії, необхідної для займання деяких паро-, газо- та
пилоповітряних сумішей. До джерел запалювання, які ініціюють горіння
належать: відкрите полум'я, розжарені предмети, електричні заряди, теплові
процеси хімічного, електричного та механічного походження, іскри від ударів
та тертя, сонячна радіація, електромагнітні та інші випромінювання.
Джерела запалювання можуть бути високо-, середньо- та
малопотужними.
Табл. 2 - Потужності деяких джерел запалювання
Джерел
запалювання
Сонячні
промені
Сигарета
Іскра
Головня
Сірник
Запальничка
Багаття
Лазер
Блискавка

Менше
20

Потужність, Дж/с
20-500

+

+

+
+
+

+

+
+
+

Більше
500

+
+
+

Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та
застосування відкритого вогню в недозволених місцях, недопущення появи
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сторонніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об'єктах, регламентацію
пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт тощо. Експлуатаційні заходи
охоплюють своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань,
ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного
господарства (електромереж, електроустановок, опалення, вентиляції).
Горючі речовини не лише відрізняються за своїм хімічним складом, а й за
фізичним станом, тобто можуть перебувати в твердому, рідинному чи
газоподібному стані [3]. Як правило, найбільш небезпечними у пожежному
відношенні є горючі речовини в газоподібному стані. Горючі речовини мають
різну теплотворну здатність, тому температура на пожежах залежить не лише
від кількості речовини, що горить, але й від її складу.
Також при горінні різних речовин та матеріалів виділяється концентрація
шкідливих речовин у повітрі. Тому потрібно проводити кількісну оцінку
впливу пожежі на стан навколишнього середовища.
При проведенні практичних робіт приводимо приклади з розрахунків
ризиків пожеж, визначення необхідної кількості і типів вогнегасників для
оснащення ними виробничого приміщення, розрахунок часу евакуації в разі
пожежі, який регламентується згідно Правил пожежної безпеки в Україні (далі
— Правила), затвердженим наказом МВС України від 30.12.2014.
Висновок: Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням усієї
системи протипожежного захисту. Вирішення цього завдання, в першу чергу,
потребує впровадження ефективних евакуаційних заходів на випадок
виникнення пожежі.
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В наш час важко собі уявити життя без комп’ютерів. Темпи розвитку
комп’ютерних технологій дивують. Ми є свідками сучасної комп’ютерної
революції. Як наукова дисципліна комп’ютерні науки виникли в середині 30-х
років ХХ сторіччя внаслідок з’єднання теорії алгоритмів і математичної логіки,
а також винаходу електронних обчислювальних машин – комп’ютерів.
Комп’ютерні науки здійснили великий вплив на розвиток науки, техніки,
бізнесу та багатьох інших сфер людської діяльності.
Комп’ютерні науки являють собою сукупність теоретичних і практичних
знань, які використовують в своїй роботі спеціалісти в галузі обчислювальної
техніки, програмування, інформаційних систем і технологій.
Так, інформаційно-комунікативні технології допомагають збирати,
аналізувати, зберігати та розповсюджувати інформацію. Просторовий характер
екологічних аспектів природно-антропогенних систем, їхня багатофакторність
та значні обсяги даних, які оброблюються, зумовили необхідність автоматизації
еколoгo-географічного
картографування
із
застосуванням
сучасних
комп'ютерних технологій [1].
За допомогою комп'ютера як засобу навчання можна реалізувати
програмоване, а також проблемне навчання. Комп'ютер використовують для
навчального моделювання науково-технічних об'єктів та процесів.
Використання комп'ютерів у навчальному процесі відбувається за
багатьма напрямами, а саме: як джерело інформації; як засіб індивідуалізації
навчання; як засіб оцінювання, обліку та реєстрації знань; як засіб творчої
діяльності студентів; як засіб заохочення до навчання в ігровій формі тощо.
Крім того, використання комп’ютера як засобу навчання в навчально113

виховному процесі обумовлює зміну цілих компонентів педагогічної
технології, а саме: процесу, організації та засобів навчання [2].
Для інформаційного забезпечення екологічного управління великого
поширення у світі набули геоінформаційні технології, які об’єднують
геоінформаційні системи (ГІС) та дані дистанційного зондування Землі [3].
Крім того, комп'ютерні технології широко використовуються в розгляді питань
систем екологічного управління для картографування та аналізу об'єктів
навколишнього природного середовища, а також подій, що відбуваються в
навколишньому середовищі.
Для підвищення якості та ефективності екологічної освіти у вищих
навчальних закладах використовуються наступні види інформаційних
технологій: медіатизацію, комп’ютеризацію, інтелектуалізацію.
Комп’ютерні технології і управління захистом навколишнього
середовища дають можливість готувати спеціалістів по розробці та експлуатації
інформаційно-комп’ютерного забезпечення у вирішенні екологічних завдань.
Студенти, окрім загальної, технічної і екологічної підготовки поглиблено
вивчають психологію менеджменту, інформатику і. т.п.
Як показує досвід, використання мультимедійної системи значно
підвищує ефективність сприйняття та запам’ятовування представленої
інформації. Використання інформаційних технологій в екологічній освіті
студентів вищих навчальних закладів сприяє швидкому, а також глибокому
засвоєнню навчального матеріалу, інтенсифікує розумову працю студентів,
стимулює їх зацікавленість у предметі, що дозволяє підвищити продуктивність
та ефективність педагогічної діяльності.
Однак у різних навчальних закладах питання використання
інформаційних технологій представлене по-різному. Це повязане з різною
підготовленістю викладацького складу до впровадження інформаційних
комп’ютерних технологій, різним фінансовим станом [4]
На сучасному етапі розвитку людства одним із найважливіших питань
сьогодення є екологічні проблеми, а саме – охорона навколишнього середовища
і здоров’я людини, збереження усієї біосфери на планеті Земля. Все це повинно
поліпшити умови для подальшого сталого еколого-соціально-економічного
розвитку країн світу, в тому числі й України. У зв’язку з цим виникають
різноманітні та складні завдання, які потребують комплексного вирішення.
Приймаючи до уваги стан екології та тенденції розвитку економіки
України в наш час актуальність вирішення цих проблем не має сумнівів.
Завдання, що виникають у зв’язку з цим, різноманітні та складні. Комплексний
характер цих завдань обумовлює напрям підготовки спеціалістів «Природничі
науки» спеціальність «Екологія», які б могли їх вирішувати.
Проблеми, які пов’язані з екологією іноді належать до різних галузей
знань (техніки, математики, хімії, біології, економіки, права та ін.). Підготовка
універсальних спеціалістів навряд чи можлива. Однак можлива і доцільна, на
наш погляд, підготовка таких спеціалістів, які б оволоділи високим ступенем
гуманітарних і технічних знань, системним підходом до вирішення екологічних
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завдань, тобто були компетентними у вирішенні основних екологічних проблем
сьогодення. Підготовкою спеціалістів екологічного напряму (бакалаврів,
магістрів), здатних вирішувати екологічні завдання, займається кафедра
безпеки життєдіяльності та інженерної екології (БЖтаІЕ) в складі санітарнотехнічного факультету Харківського національного університету будівництва
та архітектури (ХНУБА).
Перелік дисциплін по програмі «Комп’ютерні технології і управління
захистом навколишнього середовища», які вивчаються на кафедрі: «Основи
загальної екології»; «Біологія та ґрунтознавство»; «Екологічні проблеми
України»; «Моніторинг навколишнього середовища»; «Моделювання та
прогнозування
стану
навколишнього
середовища»;
«Нормування
антропогенного навантаження на природне середовище»; «Безпека
життєдіяльності» та ін.
Приймаючи до уваги те, що майбутні випускники – здобувачі вищої
освіти в подальшій своїй діяльності можуть виконувати функції екологів,
інженерів по охороні праці, безпеці та охороні навколишнього середовища;
керівників підрозділів аварійно-рятувальних служб, інформаційно-екологічних
служб тощо метою їх навчання є:
- оволодіння природничо-науковими основами екологічних процесів;
- оволодіння сучасними методами і засобами вирішення екологічних
проблем;
- отримання знань в галузі охорони навколишнього середовища для
кожної спеціальності;
- формування екологічного мислення у вирішенні екологічних завдань та
ін.
Таким чином, застосування комп'ютерних технологій сприяє розвиткові
інтелектуального, духовного та морального потенціалу студентів, виховує в них
уміння планувати й раціонально будувати трудові операції, точно визначати
цілі діяльності, формує точність і обов'язковість. Вони дають змогу підвищити
ефективність та якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше
взаємодіяти викладачам із студентами.
Інформаційні технології не тільки формують наш світогляд, але й також
підсилюють наші можливості змінити світ щоб збудувати здорове та
справедливе майбутнє.
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Анотація: У статті розглянуто можливість впровадження елементів
проблемного навчання при вивченні дисципліни "Вища математика", зокрема,
розділу "Лінійна алгебра". В якості ілюстрації авторами наводяться приклади
розв'язання ключових проблем теми "Матриці та дії над матрицями" за
допомогою проблемних задач.
Ключові слова: дидактика, метод проблемного навчання, лінійна
алгебра, матриці.
Сучасний зміст навчання та його мета пред’являють до методів навчання
наступні вимоги: вони повинні бути такими щоб робота студентів у
навчальному процесі була активною; вони повинні забезпечувати глибоке
розуміння студентами матеріала, що вивчається, та міцне засвоєння його основ.
Перша вимога пов’язана з тим, що процес навчання є процесом взаємодії
студента та викладача, в якому, незважаючи на провідну роль викладача.
Кінцеві результати навчання залежать від пізнавальної діяльності учнів. Друга
вимога пов’язана з тим, що її виконання не тільки сприяє якісному засвоєнню
певної системи знань, але і має першорядне значення для реалізації мети
виховання і розвитку. Саме глибоке та свідоме засвоєння студентами
програмного матеріала розкриває його сенс, показує значення отриманих знань
як для поточної навчальної роботи, так і для наступної практичної діяльності,
спонукає до використання різноманітних прийомів розумової діяльності.
Однією з форм таких розвиваючих методів навчання є проблемне
навчання, зміст якого представлено системою проблемних задач різного рівня
складності, в процесі розв’язання яких студент опановує нові знання та способи
дій, а через це відбувається формування творчих здібностей: продуктивного
мислення, пізнавальної мотивації, інтелектуальних емоцій. Схема проблемного
навчання представляється як послідовність процедур, що включають:
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постановку викладачем навчально-проблемної задачі, відтворення для студента
проблемної ситуації, усвідомлення, прийняття та рішення виниклої проблеми, в
процесі якого вони опановують загальними способами придбання нових знань;
застосування даних засобів для розв’язанням конкретних систем задач.
Для успішного застосування проблемного навчання проблемні ситуації
повинні відповідати цілям формування системи знань, бути доступними для
студентів та відповідати їх пізнавальним можливостям, повинні визивати
власну пізнавальну діяльність та активність. Завдання повинні бути такими,
щоб студент не зміг їх виконати, спираючись на знання, що вже має, але
достатніми для самостійного аналізу проблеми та знаходження невідомого.
Для ілюстрації деяких з наведених вимог наведемо приклади
формулювання деяких тез при викладанні курсу лінійної алгебри.
Проблема 1. Добуток матриць, взагалі кажучи, не має властивості
комутативності.
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Висновок: А·В
В·А. Цей приклад показує, що закони операцій над
дійсними числами не можуть без доведень переноситися на інші математичні
об’єкти.
Однак можна довести, що існують квадратні матриці, що задовольняють
рівність А·В = В·А.
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Задача 2. Дано матриці А = 
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Обчислити добутки матриць А·В та В·А.
 1 2   3 2 
 · 
 =
Розв’язання: А·В = 

2
0

2

4

 

1  2  2   4    7  6 
 1   3  2   2

 = 
 .











2


3

0


2

2

2

0


4
6

4

 

 3  2  2  0    7  6 
  3 2   1 2    3  1  2   2
 · 
 = 
 = 
 .
В·А = 
  2  4    2 0    2  1   4   2  2  2   4  0   6  4 
Отже, А·В = В·А.
Матриці, для яких виконується рівність А  В  В  А , називаються
перестановочними або комутативними.
Нехай А – квадратна матриця n-го порядку, Е – одинична матриця,
О – нульова матриця того самого порядку. Тоді
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А·Е = Е·А=А;
А·О = О·А= О.
Ці рівності також перевіряються безпосередньою перевіркою.
Проблема 2 (наслідок проблеми 1). У полі дійсних чисел властивість
дистрибутивності може бути записана у вигляді будь-якої з наступних формул:
а  b  c   ab  ac  ba  ac  ab  ca  ba  ca  b  c   a .
В алгебрі матриць розрізняються формули
А  В  С   А  В  А  С (дистрибутивність зліва)
та
 А  В  С  А  С  В  С (дистрибутивність справа).
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Обчислити матриці а) D  АС  3ВС ; б) G  AC  3CB ; в) Q  CA  3CB [1, с.9].
Розв’язання:
а) За властивістю операцій над матрицями можна винести за дужки
вправо матрицю С: D  АС  3ВС   А  3В  С . Знаходимо
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б) Оскільки С  В  В  С , то D  G . В цьому випадку матрицю С винести
за дужки не можна. Тому потрібно обчислити кожен з доданків окремо.

 2  3   4  1  8  6  2  3 
 2 -5 
 · 
 = 
 ;
 = 
А  С = 
4
5
16

10

4

5
26
1
2
1

 



 
2   4  3 8  4   7 12 
 4  1  1
 = 
 · 
 = 
 ;
С  В = 
 2 1    3  4   2  3 4  4   -1 0 
 7 12   21 36 
 2 -5   21 36 
 23 31
 = 
 + 
 ; G = 
 = 
 .
3С  В = 3  
 -1 0   -3 0 
 26 1   -3 0 
 23 1 
в) За властивістю операцій над матрицями можна винести за дужки зліва
матрицю С: Q  C   A  3B  . Знаходимо
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Проблема 3. Добуток ненульових матриць може виявитися нульовою
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матрицею.
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Обчислити добуток матриць А·В.
Розв’язання:
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Висновок: існують такі матриці А і В, що А·В=О, хоча А О і В О.
Такі матриці називаються дільниками нуля.
Як відомо, для дійсних чисел а і b добуток а ·b = 0 тоді і тільки тоді, коли
а = 0 або b = 0. У полі дійсних чисел дільників нуля не існує.
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Задача 3. Дана матриця А =  2
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У полі дійсних чисел рівність а 2   а не можлива.
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Анотація. Застосування сучасних мов програмування та передових технологій
при розв’язанні математичних задач приводить до оптимальних алгоритмів,
аналізу та обробки даних, інтерактивної візуалізації результатів. Стратегічні
технологічні тенденції на 2020 рік складаються з використанням штучного
інтелекту та машинного навчання для автоматизації процесів та наукових
досліджень.
Ключові слова: Мова програмування, програмне забезпечення, алгоритми,
штучний інтелект, машинне навчання, автоматизація, наукові дослідження.
Abstract. The use of modern programming languages and advanced technologies in
solving mathematical problems leads to optimal algorithms, data analysis and
processing, and interactive visualization of results. Strategic technological trends for
2020 are based on the use of artificial intelligence and machine learning to automate
processes and research.
Keywords: Programming language, software, algorithms, artificial intelligence,
machine learning, automation, scientific research.
Розв’язання багатьохматематичних задач потребує алгоритмізації та
програмування яке пов’язане з застосуванням сучасних мов програмування.
Мова
програмування (англ. Programminglanguage) —певна
штучна
формальна система позначень, засобами якої можна виражати алгоритми для
передачі
команд комп'ютерам.
Мови
програмування
визначають
набір лексичних, синтаксичних і семантичних правил, що задають зовнішній
вигляд програми і дії, які виконує комп'ютер під її управлінням.
З часу створення перших програмованих обчислювальних машин було
створено понад дві з половиною тисячі мов програмування. Щороку їх
кількістьпоповнюється новими. Деякими мовами вміє користуватись тільки
невелике число їх власних розробників, інші стають відомі мільйонам людей.
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Програмування стає однією з найважливіших навичок, якою слід
оволодіти сучасному науковцю. Є багато мов програмування, яку ж мову вчити
в 2020 році?За даними GitHub та Google Trends, Python залишається
найпопулярнішою мовою програмування у 2020 році, перевершуючи
багатовікові Java та JavaScript за популярністюбудь то машинне навчання,
розробка програмного забезпечення, аналіз чи обробка даних(рис. 1).

Рис.1 – Рейтинг мов програмування у 2020 році
Python (найчастіше вживане прочитання — «Пайтон») — інтерпретована
об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня (рис.2)яка
поширюється у галузі науки про дані, штучного інтелекту, машинного
навчання, у веб-додатках, мережевих серверах тощо.
Python вважається найшвидшою мовою і його дуже легко вивчити, і він
має менше синтаксичних конструкцій, ніж
інші мови.Рис. 2
Python пропонує величезний набір
вбудованих бібліотек і програм для
DataScience, які складаютьсяз Pandas, Numpy, Scipy, Matplotlib
(Рис.3).

Рис. 3 – Бібліотеки Python
Це робить його ідеальним для написання скриптів та швидкої розробки
прикладних програм у багатьох галузях на більшості платформ. Інтерпретатор
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мови Python і багата Стандартна бібліотека можуть бути отримані з сайту
www.python.org і можуть вільно розповсюджуватися.
Крім того, інтерпретатор Python має інтерактивний режим роботи, при
якому введені з клавіатури вирази відразу ж виконуються, а результат
виводиться на екран. Наприклад, JupyterNotebookє командною оболонкою для
інтерактивних обчислень (рис. 4, 5), яка використовує не лише Python, але й на
інші мови програмування: Julia, R, Haskell і Rubyдля роботи з даними,
статистичним моделюванням і машинним навчанням.
Рис. 4 JupyterNotebook для інтерактивних обчислень

Рис. 5 – Програма та графік функції
та її похідної
IPython активно використовується в науковому середовищі для обробки
даних і інтерактивного виконання задач, пов'язаних з бібліотеками numpy,
matplotlib, sympy і scipy. SciPy — відкрита бібліотека високоякісних наукових
інструментів для мови програмування Python. SciPy містить модулі для
оптимізації, інтегрування, спеціальних функцій, обробки сигналів, обробки
зображень,
генетичних
алгоритмів,
розв'язування звичайних диференціальних
рівнянь та інших задач, які розв'язуються в
науці і при інженерній розробці (Рис. 6). Рис.
6— Бібліотека SciPy
Matplotlib — бібліотека на мові
програмування Python для візуалізації даних
двовимірною 2D та 3D графіками.
Зображення, які генеруються в різних форматах,
можуть бути використані в інтерактивній графіці,
наукових публікаціях, графічному інтерфейсі
користувача, веб-додатках, де потрібно будувати
діаграми.Пакет підтримує багато видів графіків
і діаграм(рис. 7) : графіки (lineplot), діаграми
розсіювання (scatterplot),
стовпчасті
діаграми
(barchart)
і гістограми (histogram),
секторні
діаграми (piechart).
Рис. 7 – Робота в Matplotlib
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Крім того, існує вільне та відкрите програмне забезпечення Anacondaрізних
програмних продуктів, зокрема і мов програмування Python и R.
Anaconda – система програмних бібліотек з відкритим кодом (Рис. 8) для
обробки даних великого об’єму та побудови аналітичних прогнозів, яка
спеціалізується на "наукових обчисленнях" (scientificcomputing): наука про
дані,застосуванніметодів машинногонавчання,
аналітики та обробкиданих.
Рис. 8
Використання Anaconda має на меті
спрощення управління
пакетами та
їх
розгортання та використовується понад 15
мільйонами користувачів і містить більше 1500 пакетів наукових даних,
придатних для Windows, Linux та MacOS.
Якщо згадувати про технології, то було б наївно сказати, що світ не
змінився за останні 10 років. На початку тисячоліття, у 2000 році, iPhone,
Twitter, Facebook, 5G та всі інші цікаві речі, про які ми знаємо сьогодні, не
існували.
Сьогодні ми живемо у світі, де панує пряма трансляція,
смартфони та соціальні мережі. У проміжку 10 коротких років,
або, можливо, навіть
менше,
сервісні
додатки, такі
якUber, Booking,Tickets, Viber, FaceTime і інші породили мільйони
користувачів, і їх може знайти на смартфоні (Рис.9) майже
кожен.Рис.9
Зростання та зміни технологій,ймовірно,триватимуть протягом
наступного десятиліття і далі. Але нас більше цікавить, які навички потрібно
мати щоб йти в ногу з технологічними тенденціями 2020 року?
Основні технологічні тенденції на 2020 рік були представлені наGartner IT
Symposiumв США в жовтні 2019 року, серед можна виділити наступні.
1. Гіперавтоматизаціяпіднімеавтоматизаціюпроцесів на найвиший
рівень. Це застосування передових технологій, таких як Штучний інтелект (AI)
та Машинне навчання (ML) для автоматизації процесів способами, які є значно
більш вражаючими, ніжтрадиційні можливості автоматизації.
2. Мульти-досвід стосується масштабного переходу від двовимірного
екрану та інтерфейсу клавіатури до набагато більш динамічного,
мультимодального типу інтерфейсу, де ми занурені в інтерактивну технологію,
і вона оточує нас. Досвід використовує розширену, віртуальну та змішану
реальність, багатоканальний інтерфейс людина-комп’ютер та чутливі
технології.
Все
це
спричинить
майбутній
мультисенсорний
та
мультимодальний досвід.
3. Демократизація технологій означає процес, завдяки якому доступ до
технології швидко продовжує ставати доступнішим для більшої кількості
людей.
Демократизація технологій означає надання людям легкого доступу до технічної
чи ділової інформації без широкого або дорогого навчання.
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Анотація: у статті розглянуто проблеми викладення професійно спрямованої
дисципліни студентам-іноземцям з російською мовою навчання. Зазначена
актуальність дисципліни «Корозія і захист будівельних конструкцій» для даного
контингенту. Висвітлений досвід авторів з питань модернізації змісту і технології
викладення дисципліни.
Ключові слова: іноземні студенти, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна
інженерія», дисципліна «Корозія і захист будівельних конструкцій», технології
викладення.
Abstract: The article deals with the problems of teaching professionally oriented
discipline to foreign students with Russian language of study. The relevance of the discipline
'Corrosion and protection of building structures' for this contingent is determined. The authors'
experience in modernizing the content and technology of teaching discipline is covered.
Key words: foreign students, specialty 192 'Construction and civil engineering',
discipline 'Corrosion and protection of building structures', teaching technologies.
Актуальність. В Харківському національному університеті будівництва та
архітектури дисципліна «Корозія і захист будівельних конструкцій» є невід’ємною
складовою, що передбачена освітньою програмою спеціальності 192 «Будівництво та
цивільна інженерія» як спецкурс для студентів 3 курсу, 6 семестр.
Проблема захисту будівельної продукції від корозії є однією з найактуальніших
для матеріалознавців та фахівців будівельної галузі у всьому світі. За даними
Національної
асоціації
інженерів
з
питань
корозії
(NationalAssociationofCorrosionEngineers – NACE) щорічні збитки від втрат
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працездатності будівель та споруд, що зазнали корозійне руйнування, тільки у США
перевищують 300 мільярдів доларів, а в усьому світі – 2 трильйони доларів [1, с.9].
Таким чином, актуальність проблеми корозії будівельних конструкцій є
всесвітньою і однією з загальніших для будівельної галузі.
В останні роки спостерігається стала тенденція до збільшення контингенту
іноземних студентів в університетах України. Щорічний приріст частки становить
10% і виводить Україну на 9 місце в світі за кількістю іноземних студентів [3, с.309].
У статті 76, п.2 Закону України «Про вищу освіту» до зовнішньоекономічної
діяльності ВНЗ у сфері освіти віднесено «провадження освітньої діяльності, пов’язаної
з навчанням іноземних студентів, а також підготовка кадрів для іноземних держав» [4].
Вітчизняні університети мають достатній потенціал, та все ж частка іноземних
студентів, які здобувають освіту в Україні, становить лише 1,5 % від їх світової
кількості [5, с.73]. В умовах гострої конкуренції на міжнародному ринку освітніх
послуг зростають вимоги до української вищої школи щодо високої якості підготовки
майбутніх спеціалістів. Це потребує розробки та запровадження нових перспективних
технологій навчання іноземних студентів. А з урахуванням ймовірних всесвітніх
надзвичайних ситуацій таких як теперішня пандемія Сovid-19 слід приділяти увагу й
розробці навчально-методичного супроводу для дистанційного навчання,оптимізації
навчального процесу і підвищення якості освіти.
Враховуючи, що іноземні студенти мають мовні труднощі і практично відсутня
російськомовна навчально-методична література до дисципліни «Корозія та захист
будівельних конструкцій», стає вочевидь нагальна задача - модернізація її змісту та
технології викладення.
Результати дослідження. На теперішній час масиви інформації по дисципліні
значно збільшились, що пов’язано з сучасною інтенсивністю розробки нових
матеріалів, нових технологій та підходів до їх впровадження у будівельний комплекс
ХХІ сторіччя. Завдяки It- технологіям стрімко зростає обсяг доступної інформації. Але
для студентської аудиторії нажаль проблематично здійснювати самостійну
навігацію.Для полегшення орієнтації було розроблено алгоритм вивчення дисципліни,
що допоміг розкласти матеріал по значущості для досягнення позитивного
результату.Було впроваджено наступний алгоритм: визначення агресивності
експлуатаційного середовища;визначення стійкості матеріалів в даному
середовищі;призначення захисту конструкції засобами та матеріалами стійкими в
даному агресивному середовищі.
У різних країнах існують різні нормативні документи для визначення
агресивності експлуатаційного середовища та визначення матеріалів стійких до даного
середовища. Але принципи і методика винайдення даних у нормативних документах
залишається такими самими. Класифікація агресивності експлуатаційного середовища
в єврокоді-2 восновному збігається з їх класифікацією ДСТУ Б В.2.6-145:2010,
чинному в Україні [6].Як в розвинених європейських країнах, так і в Україні на
першому місці стоїть довговічність, експлуатаційна придатність і ступінь надійності
протягом усього терміну експлуатації при комплексній дії механічних, кліматичних і
агресивних чинників [6, 7].
На прикладі нормативних документів, з якими ми працюємо на заняттях,
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студенти набувають навичок практичної роботи, які необхідно використати для
визначення агресивності середовища та призначення ступеня захисту конструкції.Слід
зауважити, що такі підходи прийняті не лише в Україні, а й в високорозвинених
країнах світу. Наприклад, Канада, Австралія, Німеччина, Швеція та інші. Тому
вивчення даної дисципліни за навчально - методичним виданням, де є також і
приклади розв’язання практичних задач з корозії та захисту від неї, табличний
матеріал, який дає змогу студенту визначити які самі дані їм слід вилучити з
нормативних документів, адаптують одержанні з цієї дисципліни знання та навички
до вирішення аналогічних задач при роботі молодих фахівців в інших країнах світу з
іншою нормативною базою.
Для закріплення розробленого алгоритму вивчення дисципліни та технології її
викладення студентами-іноземцями спеціальності 192 «Будівництво та цивільна
інженерія» з російською мовою навчання було розроблено навчальний посібник
«Корозія і захист будівельних конструкцій». До початку його написання було
проведено аналіз науково-методичних досліджень та досвіду вітчизняних науковців –
викладачів університетів.
В науково-методичних дослідженнях, що до природничої та технічної
професійно-спрямованої освіти іноземних студентів, практично відсутні розробки
стосовно загального методичного підходу до технології навчання. А ті, що є
призначені в основному для підготовчих відділень вишів [3, 5, 7].
При роботі над навчальним посібником ми враховували викладене у монографії
науковців ХНПУ ім. Г. С. Сковороди Т.А. Шмоніної і Ю.Д. Бойчука [7]. Матеріал
посібника розширює межі підручника, містить додаткові, найновіші та довідкові
відомості. Навчальний посібник доповнює або частково (повністю) замінює
підручник, він має бути офіційно затверджений в якості даного виду видання.
Необхідно будувати як саму навчальну дисципліну, так і її методичну підтримку.
Читання лекцій з дисципліни «Корозія та захист будівельних конструкцій»
здійснюється у вигляді мультимедійних проблемних лекцій-презентацій. В сучасному
освітньому процесі іноземних студентів, коли наочні факти вагоміші за слова, таким
прикладам і технологіям слід надавати перевагу.
Потужним важелем для розширення світогляду в області конкретних знань з
дисципліни є ознайомлення студентів з інноваційними розробками науковців кафедри.
Така практика стимулює студентів до участі у роботі наукових проблемних груп, що
створені кафедрою.
Висновки. На теперішній час кафедрою будівельних матеріалів і виробів
ХНУБА впроваджено загально-методичний підхід до викладення дисципліни
«Корозія та захист будівельних конструкцій» іноземним студентам спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія» з російською мовою навчання. Він полягає у
впровадженні ефективного алгоритму, який поєднує теоретичні знання (презентації
основних законів) з їх практичним застосуванням (вирішення прикладних завдань з
визначення агресивності середовища та призначення ефективного захисту
конструкції). Даний алгоритм забезпечив Модернізацію змісту і технології викладення
дисципліни.
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Навчальна дисципліна «Організація, маркетинг та менеджмент у
проектуванні та будівництві» (ОММ) передбачена Освітньою Програмою (ОП)
для другого рівня вищої освіти (магістерського) спеціальності 191 «Архітектура
та містобудування». Для здобувачів вищої освіти (ЗВО), які навчаються 1,4
місяці, дисципліна є вибірковим компонентом ОП, а для ЗВО, які навчаються
1,9 місяців (іноземні студенти) - обов'язковий компонент. Цей факт і спонукав
автора проаналізувати особливості викладання навчальної дисципліни та
проблемні питання віднесення навчальної дисципліни до вибіркового компоненту
в ОП спеціальності.
До 2017 року дисципліна була обов'язковою як для освітнього рівня
«спеціаліст», так і для рівня «магістр». При цьому, обсяг навчального
навантаження розподілявся на два семестри: в одному – теоретичний курс (32
години), в другому – лекції (16 годин), практичні заняття (16 годин) і виконання
курсової роботи «Тривалість та вартість проектування будівлі». На сьогодні, це
16 годин лекцій, 16 годин практичних занять, курсова робота.
В основу стандарту вищої освіти нового покоління покладено
компетентнісний підхід [1], а якість підготовки майбутніх архітекторів
визначається набутими в процесі навчання професійними компетенціями [2].
Професійні компетенції повинні встановлюватися на основі Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП) [3].
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація, маркетинг та
менеджмент у проектуванні та будівництві» є формування у студентів
комплексу відповідних знань, необхідних у проектуванні та будівництві
архітектурних об'єктів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація, маркетинг та
менеджмент у проектуванні та будівництві» є здобуття студентами професійноорієнтованих умінь та знань (компетенцій),
що дозволять вирішувати
професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у галузі будівництва.
Відповідно до ДКХПП [3], архітектор повинен знати: методи
проектування та виконання техніко-економічних розрахунків; технічні,
художні, економічні, екологічні, соціальні та інші вимоги до об'єктів; специфіку
регіональних і місцевих природних, економічних, екологічних, соціальних та
інших умов реалізації містобудівних та архітектурних рішень; види і
властивості будівельних матеріалів і конструкцій; передовий вітчизняний та
зарубіжний досвід з проектування та будівництва; постанови, розпорядження та
укази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з проектування,
будівництва та експлуатації об'єктів; стандарти з оформлення проектнокошторисної документації; технологію будівництва; технічні засоби
проектування та будівництва; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
Завдання та обов'язки архітектора: Розробляє архітектурно-будівельну
частину проектів. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення
містобудівних та архітектурних рішень, які готує головний архітектор.
Забезпечує зв'язок архітектурної частини з іншими розділами проектів,
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комплектність необхідної технічної документації, скорочення обсягів
проектних документів на всіх стадіях проектування. Здійснює авторський
нагляд по будівництву запроектованих об'єктів з питань, що входять у його
компетенцію. Бере участь в аналізі та узагальненні досвіду проектування та
впровадження в будівництві архітектурних та містобудівних рішень. Готує
висновки щодо раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів
нормативних матеріалів у проектуванні та будівництві за рішенням в них
архітектурних питань. Бере участь у роботі семінарів і конференцій.
Враховуючи професійну компетенцію майбутнього архітектора,
робоча програма навчальної дисципліни має наступний зміст:
Змістовий модуль 1. Організація проектної справи та будівельного
виробництва.
Тема 1. Система проектних та будівельних організацій України. Стан
проектної справи в Україні. Спеціалізація проектних організацій. Нормативна
база по розробці проектної документації).
Тема 2. Організація проектної справи (Основні принципи проектування.
Вимоги до проектної документації. Інженерна підготовка проектного
виробництва. Склад та зміст проектної документації на будівництво.
Технологія та організація проектних робіт. Узгодження, експертиза та
затвердження проектної документації для будівництва. Тривалість та
вартість розробки проектної документації. Техніко-економічні показники
Проекту та Робочого проекту на будівництво об'єктів цивільного та
виробничого призначення. Оплата праці у проектних організаціях різних форм
власності)
Тема 3. Організація будівельного виробництва (Організаційнотехнологічне проектування будівництва. Календарне планування будівництва
(нормативна база, методика розробки). Будівельний генеральний план ( БГП).
Контроль якості та порядок приймання об'єктів до експлуатації).
Змістовий модуль 2. Наукова організація будівництва. Менеджмент та
маркетинг у проектуванні та будівництві.
Тема 4. Наукові основи організації будівництва. (Сучасні методи
організації будівництва. Сітьові моделі ( елементи, топологія, алгоритм
розрахунку). Оптимізація строків будівництва за допомогою сітьових моделей.
Технічне нормування. Наукова організація праці (поняття, приклади)).
Тема 5. Маркетинг в проектуванні та будівництві (Функції маркетингу.
Концепція маркетингу. Аналіз ринків збуту. Ціни та цінова політика.
Методологія визначення рівня цін. Учасники ринку проектних послуг. Бізнесплан проектно-будівельної фірми, його зміст і призначення. Напрямки
розвитку маркетингу в проектуванні).
Тема 6. Основи менеджменту (Сутність та функції менеджменту.
Принципи та методи управління. Організаційні структури проектних та
будівельних організацій (лінійна, лінійно-функціональна, функціональна,
матрична). Управління проектно-будівельною фірмою).
Таким чином, віднесення дисципліни в ОП до вибіркового компоненту є
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сумнівним. В 2016, 2017 роках проведене викладачем опитування студентів
(анкетуванням), дозволило зробити наступний висновок:
- більшість студентів (майже 90%) вважають, що дисципліна має бути
обов'язковою;
- дисципліна повинна вивчатися раніше, тому що після отримання
кваліфікаційного рівня бакалавр значна кількість студентів працює в проектних
організаціях;
- високий рівень зацікаленості питаннями, які передбачені змістом
дисципліни.
Процедура вибору дисципліни викликає багато питань. Чи справді в
основу вищої освіти для студентів архітектурного факультету нашого
університету покладено компітентністний підхід? Так, студенти обирають із
двох пропонованих дисциплін («Сучасні архітектурні конструкції» та
«Організація, маркетинг та менеджмент у проектуванні та будівництві») ще до
початку навчального року. Про зміст першої навчальної дисципліни студенти
можуть здогадуватися та й викладач відомий, а зміст навчальної дисципліни
ОММ є загадкою. Чи не доцільно було б надати ЗВО анотаціі дисциплін, або
вибір здійснювати на початку навчального року, коли студент вибирає
дисципліну після першої лекції?
Отже, враховуючи вимоги Закону України «Про вищу освіту» [1],
особливості та проблемні питання викладання дисципліни, на думку автора
статті, дисципліна «Організація, маркетинг та менеджмент у проектуванні та
будівництві» повинна бути віднесена до обов'язкового компоненту ОП для
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».
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початковими знаннями з вибраної професії інженера-механіка, що сприяє більш
глибокому та повному засвоюванню фахової інформації, ознайомлюючи
здобувачів вищої освіти із джерелами матеріальної бази будівництва, та надає
фундаментальні знання з її промислово-виробничої ланки.
Abstract: Thecourse "Introductiontothespecialty" in the educational and
professional training program for a specialist in the field of mechanical engineering
provides the in it ialknow ledge of the chose nprofession of mechanica lengineer,
whic hpromotes a deeperan dmore completeass imi lation of professionalin for
mation, introducing the student sofhig hereducation, sour cesofconstruction of the
material baseand construction provides basicknowledgeofitsindustry.
Ключові слова: галузеве машинобудування, здобувач вищої освіти,
інженер-механік, вступ до фаху
Інженер,
підготовлений
за
спеціальністю
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«Галузеве
машинобудування» відповідно до вимог «Кваліфікаційного довідника посад
працівників України», може обіймати безпосередньо після закінчення вищого
навчального закладу (ВНЗ) такі посади: інженер, інженер з автоматизованих
систем керування виробництвом, інженер з інструменту, інженер з комплектації
обладнання, інженер з метрології, інженер з механізації виробничих процесів,
інженер з налагодження й випробувань, інженер з науково-технічної
інформації, інженер з нормування праці, інженер з організації праці, інженер з
організації та нормування праці.
Інженер-механік може працювати в галузях науки та техніки, що містять
сукупність засобів, прийомів, способів й методів людської діяльності,
спрямованих на конструкторсько-технологічне забезпечення конкурентоздатної
продукції машинобудування, зокрема над [1]:
– створенням нових й застосуванням сучасних виробничих процесів та
технологій, методів проектування, математичного, фізичного та комп’ютерного
моделювання;
– використанням сучасних засобів конструкторсько-технологічної
інформатики й проектування;
– створенням технологічно-орієнтованих виробничих, інструментальних
систем та систем керування різного службового призначення;
– проведенням маркетингових досліджень та ін.
Об’єктами професійної діяльності інженера є:
– машинобудівне виробництво, технологічне та допоміжне обладнання, їх
комплекси, інструменти, технологічне оснащення, засоби проектування та
керування машинобудівного виробництва;
– виробничі та технологічні процеси, інструментальні системи, їхнє
проектування і впровадження, освоєння нових технологій та інструментальної
техніки;
– засоби інструментального, діагностичного, інформаційного й
управлінського забезпечення машинобудівного виробництва з метою
отримання необхідної якості продукції, що випускається;
– нормативно-технічна документація, системи стандартизації та
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сертифікації, методи й засоби випробовувань і контролю якості виробів
машинобудування.
Інженер-механік підготовлений до розв’язання широкого кола задач за
кількома видами професійної діяльності.
Проектно-конструкторська діяльність: формулювання мети та задач
проекту при заданих критеріях, цільових функціях, обмеженнях; побудова
структури їхніх взаємозв’язків, виявлення пріоритетів розв’язання задач з
урахуванням моральних аспектів діяльності; розробка узагальнених варіантів
для розв’язання технічних проблем, аналіз варіантів та вибір оптимального
варіанту рішення, прогнозування наслідків, прийняття компромісних рішень за
багатьма критеріями та в умовах невизначеності, планування або реалізації
проектів; розробка проектів виробів з урахуванням механічних, технологічних,
конструкторських, експлуатаційних, естетичних, економічних та управлінських
параметрів; використання інформаційних технологій при проектуванні виробів.
Виробничо-технологічна
діяльність:
розробка
та
впровадження
оптимальних технологій виготовлення виробів; організація та ефективне
здійснення контролю якості матеріалів, технологічних процесів, готової
продукції; ефективне використання матеріалів, обладнання, інструментів,
технологічного оснащення, засобів автоматизації, алгоритмів та програм
вибору й розрахунків параметрів технологічних процесів; вибір матеріалів,
обладнання та інших засобів технологічного оснащення й автоматизації для
реалізації виробничих процесів; використання інформаційних технологій під
час виготовлення виробів; розробка програм та методикивипробовувань,
засобів технологічного оснащення, автоматизації й керування; стандартизація
та сертифікація технологічних процесів, засобів технологічного оснащення й
автоматизації продукції, що випускається.
Організаційно-управлінська діяльність: організація процесу розробки та
виготовлення виробів, засобів технологічного оснащення й автоматизації
технологічних процесів; організація роботи колективу виконавців, прийняття
управлінських рішень з урахуванням різних думок; організація вибору
технологій, інструментальних засобів та засобів обчислювальної техніки під час
реалізації процесів проектування, виготовлення, технічного діагностування і
промислових випробовувань виробів; знаходження компромісу між різними
вимогами (вартості, якості, безпеки та термінів виконання) як при
довгостроковому, так і при короткостроковому плануванні з прийняттям
оптимальних управлінських рішень; оцінювання виробничих та невиробничих
витрат на забезпечення необхідної якості продукції; навчання персоналу в
рамках прийнятої організації процесу розробки та/ або виробництва виробів.
Науково-дослідна діяльність: діагностування стану динаміки об’єктів
діяльності (технологічних процесів, обладнання, засобів технологічного
оснащення) з використанням необхідних методів і засобів аналізу; створення
математичних і фізичних моделей процесів та систем, засобів керування;
планування експерименту та використання методики математичної обробки
результатів; використання інформаційних технологій та технічних засобів під
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час розробки нових технологій і виробів машинобудування.
Експлуатаційна діяльність: налаштування та регламентне експлуатаційне
обслуговування обладнання, засобів технологічного оснащення; вибір методів
та засобів вимірювання експлуатаційних характеристик виробів, засобів
технологічного оснащення, аналіз експлуатаційних характеристик.
Особлива увага при викладанні дисципліни приділяється ознайомленню
студентів з базовим обладнанням, яке зустрічається на будь-якому підприємстві
з виробництва будівельних матеріалів та виробів.
Знайомство з підприємствами не обмежується знаннями обладнання, а
також вивчається виробнича структура сучасного машинобудівного
підприємства.
Під час вивчення навчальної дисципліни перш за все відбувається
знайомство з базовими складовими видобування та переробки будівельних
матеріалів. Далі вивчаються процеси виробництва базових складових
будівельних сумішей, таких як виробництво цементу, вапняку та інших. Також
здобувачі вищої освіти вивчаютьпроцеси виробництва виробів з кераміки,
силікату, бетону, скла, полімер-піщаних виробів, гібсокартону, ламінату,
підлогового покриття.
Знайомство з обладнанням, яке використовується на підприємствах,
відбувається як на лекційних заняттях, так і на практичних. Закріплення
отриманих знань відбувається шляхом ознайомлення з наглядним
лабораторним обладнанням, та за допомоги мультимедійного обладнання. На
просторах інтернетуможна знайти безліч навчальних відео-роликів, які
демонструють роботу того чи іншого обладнання наочно [2]. Вони зображують
різноманітні види обладнання, їх сучасне перевтілення, удосконалення, а також
використання його в процесі роботи.
Під час вивчення процесу виробництва будівельних матеріалів та виробів
отриманні знання також закріпляються наглядним матеріалом. Закріплення
вивчення технологічних схем підприємств за допомоги перегляду відео-роликів
допомагає здобувачам вищої освіти переосмислити зображення своєї уяви. А
також це даєможливість побачити, як виготовляється той чи інший виріб на
різних підприємствах будь-якої країни. Також можна ознайомитись з останніми
новинками винаходів в світовій практиці.
На кафедрі МБП існують макетипідприємств та обладнання з
виробництва будівельних матеріалів, що дає змогу здобувачам вищої освіти
отримати наочні знання [3].
Закріплення отриманих знань з навчальної дисципліни «Вступ до фаху»
відбувається завдяки навчально-ознайомчій практиці у вигляді екскурсій на
діючі підприємства міста Харкова.
Завдяки такому підходу,здобувачі вищої освіти спеціальності
133«Галузее машинобудування» відбуваєтьсязнайомство з вибраною
спеціальністю і майбутньою професієюта ґрунтується фундамент подальшого
процесу навчання.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА
ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО ФАХУ»
Коваленко Анна Сергіївна,
к.т.н., доцент,
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
кафедра «Архітектури»
Ця стаття присвячена питанню організації самостійної роботи
іноземних студентів вищої освіти будівельних спеціальностей з дисципліни
«вступ до фаху». На сьогодні нам необхідні висококваліфіковані спеціалісти,
що володіють не тільки базовими знаннями, а й вміннями критично мислити,
орієнтуватися у інформаційному просторі. Самостійна робота сприяє
розвитку творчих здібностей, формує інтерес до пізнавальної діяльності. У
статті проаналізована самоорганізація та цілеспрямованість іноземних
студентів.
Ключові слова: організація, самостійна робота, іноземні студенти,
вища освіта, спеціальність, дисципліна, будівництво, фах, самоорганізація та
цілеспрямованість.
В умовах докорінних змін, що відбуваються в системі освіти та
суспільства, різко зростає роль і значення самостійної роботи іноземних
студентів ВНЗ. На сьогодні нам необхідні висококваліфіковані спеціалісти, що
володіють не тільки базовими знаннями, а й вміннями критично мислити,
орієнтуватися у інформаційному просторі, відповідати міжнародним
стандартам. Викладач повинен формувати у іноземних студентів навички
систематичного поповнення своїх знань та вмінь для розв’язань проблем
професійної спрямованості. Самостійна робота сприяє розвитку творчих
здібностей, формує інтерес до пізнавальної діяльності. Тому частка самостійної
роботи в навчальному процесі останнім часом збільшується.
Самостійна робота іноземних студентів є однією з найважливіших
складових учбового процесу в системі сучасної вищої освіти. Реформи в
системі вищої освіти в Україні примушують шукати ефективні форми
організації цього виду учбової діяльності. Більшість дослідників одноголосно
вважають, що ефективність навчання безпосередньо залежить від міри
залученості студентів в самостійну діяльність. Проблема самостійної роботи
вивчалася в різних аспектах багатьма дослідниками в галузі педагогіки та
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психології. Тому на сьогодні існує значний корпус праць, де сконцентрована
увага на питаннях самостійної роботи та самоосвіти: В.К. Буряка, Є.В. Заіки,
Б.П. Єсипова, В.В. Репкіна, П.І. Підкасистого та ін.
Характерною особливістю навчання у вищій школі є великий обсяг
самостійної роботи студентів (СРС). Самостійні роботи - це різноманітні види
індивідуальної і колективної навчально-пізнавальної діяльності студентів, які
здійснюються ними на навчальних заняттях або у позааудиторний час за
завданнями викладача, під його керівником, але без його безпосередньої участі.
Згідно "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах України" самостійна робота є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.
Кожен із видів самостійної роботи потребує від студентів напруженої
інтелектуальної діяльності, ефективність якої залежить від дотримання вимог
гігієни розумової праці, урахування як загальних закономірностей, так і
особливостей анатомо-фізіологічних і психічних процесів, притаманних
конкретному індивіду.
Організація самостійної роботи іноземних студентів означає створення
умов для планування студентом самостійної навчально-пізнавальної діяльності,
виконання запропонованих викладачем та визначених самостійно завдань,
корекції отриманих результатів, їх самоконтролю, контролю та оцінювання
викладачем.
Організуючи СРС, викладач повинен звернути увагу на визначення мети
навчально-пізнавальної роботи іноземних студентів, обсягу, структури та
змісту навчального матеріалу, який пропонується для самостійного
опрацювання, правильний вибір форм та методів контролю за самостійною
роботою студентів, а також здійснити її навчально-методичне забезпечення.
Головна мета самостійної роботи є двоєдиною: засвоєння теоретичних
знань, формування системи загальнонавчальних, інтелектуальних і
професійних умінь і навичок та формування самостійності і активності
особистості майбутнього фахівця. У залежності з традиційними підходами до
організації навчання, слід відокремлювати цілі самостійної навчальнопізнавальної діяльності іноземних студентів. У сучасній вищій школі це:
- засвоєння теоретичних знань;
- формування загальнонавчальних умінь і навичок;
- розвиток мислення та самоконтроль;
- розвиток пізнавальних інтересів;
- розвиток здібностей;
- формування умінь самоорганізації власного самоаналізу;
- формування умінь самооцінки;
- формування готовності до діяльності в умовах високої конкуренції, що
потребує постійної самоосвіти та підвищення професіоналізму.
Доцільність самонавчання визначається не лише вимогою часу, але і
потребою самої особи. Тільки здібна до саморозвитку особа може називатися
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компетентним фахівцем у своїй області. Самостійна робота іноземних студентів
при вивченні дисципліни «Вступ до фаху» реалізується в декількох формах:
підготовка до виконання підсумкових контрольних робіт по усіх розділах
курсу, написання і захист контрольної роботи (реферату) по темі "Будівництво
у світі" (рис.1), проведення практичних робіт по окремих темах курсу у вигляді
презентації.

Рисунок 1 − Основні етапи підготовки контрольної роботи та реферату
для іноземних студентів
Не менш важливим для розвитку навичок самостійного навчання є
виконання іноземними студентами завдань у формі тестів. Вирішуючи тестові
завдання, що вчаться можуть перевірити свої знання і у разі неправильної
відповіді повернутися і повторити тест ще раз. Таким чином, студенти
повторюють і закріплюють учбовий матеріал, заповнюють пропуски в знаннях,
самостійно готуються до контролю. Питання і варіанти відповідей складені з
урахуванням найбільш складних моментів теми, що вивчається. Такий
сучасний підхід дозволяє швидко комплектувати нові варіанти, зменшити час
перевірки результатів і одночасно взаємодіяти з великою кількістю студентів. У
зв’язку з цим, ми маємо можливість збирати питання з будь-яких учбових тем і
швидко формувати велику кількість варіантів. Таким чином, використання
сучасних комп'ютерних технологій дозволяє студентам самостійно готуватися
до контролю і самостійно оцінювати свої знання.
На основі сказаного, слід зазначити, що завдяки організації самостійної
роботи іноземних студентів, вдається виконати наступні завдання: підвищити
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ефективність учбової діяльності, заповнити недолік аудиторного часу, який
відводиться на засвоєння окремих тем, розвинути пізнавальні здібності і
сформувати інтелектуальний потенціал студентів.
Таким чином, самостійна робота - найважливіша форма учбової
діяльності, оскільки учень самостійно вирішує пізнавальні завдання. Для
реалізації цієї форми роботи необхідно сформувати у студентів такі особові
якості, як цілеспрямованість, самоорганізованість, самоконтроль і
цілеспрямованість. Таким чином, самостійна робота є простором для
формування інтелектуального потенціалу студента.
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Анотація: Європейськими структурами наведено різноманітні переліки
результатів навчання. Офіційних рекомендацій по розробці програмних
результатів навчання для навчальних дисциплін та їхніх тем поки що немає.
Доцільно централізовано створити таки «зразкові» конкретні програмні
результати навчання, хоча б на основні й найбільш важливі спеціальні
нормативні навчальні дисципліни.
Summary: European structures provide a variety of learning outcomes. There
are no official guidelines for the development of programmatic learning outcomes for
the courses and their topics. It is advisable to centrally create such "exemplary"
specific programmatic learning outcomes, at least for the basic and most important
specialty normative training courses.
Ключові слова: результати навчання, навчальні дисципліни, освітня
програма, галузеве машинобудування.
Ключові слова: learning outcomes, training courses, educational program,
137

industry engineering.
Сучасні стандарти вищої освіти переліки компетентностей та результатів
навчання. ―Необхідно розібратися, що стоїть за цими термінами в стандартах,
бо у нормативній базі з цього приводу є певні суперечності‖ [1].
Відповідно до сучасного бачення і вимог Болонського процесу, всі
програми навчальних закладів на Європейському просторі вищої освіти
повинні бути переписані в термінології результатів навчання. У останній
редакції Закону Україні «Про вищу освіту» у пункті 19 частини першої статті 1
сформульовано: «результати навчання – знання, уміння, навички, способи
мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати,
спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після
завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих
освітніх компонентів» [2].
Європейськими структурами наведено різноманітні переліки результатів
навчання (далі - РН). Наприклад, для бакалаврських освітніх програм
інженерних спеціальностей РН запропоновані Європейською мережею
акредитації інженерних програм. Такі РН вельми узагальнені, наприклад
«здатність виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання відповідно
до спеціалізації; обирати і застосовувати адекватні типові аналітичні,
розрахункові та експериментальні методи; здатність розробляти і проектувати,
відповідно до спеціалізації, складні вироби, процеси і системи, які
задовольняють встановлені вимоги» [3]. Для бакалаврських освітніх програм з
механічної інженерії та сама структура рекомендує використовувати більш
конкретні додаткові програмні РН, такі як [4]:
- здатність продемонструвати знання і розуміння основ: математики,
зокрема диференціального та інтегрального числення, лінійної алгебри та
чисельних методів; програмування високого рівня; механіки твердого тіла та
рідини; матеріалознавства і міцності матеріалів; термодинаміки і
теплопередачі; експлуатації простих машин: насосів, вентиляторів, турбін і
двигунів;
- здатність аналізувати: матеріальні та енергетичні баланси й
ефективність систем; гідравлічні та пневматичні системи; деталі машин;
- здатність здійснювати проектування деталей машин і механічних систем
з використанням інструментів автоматизованого проектування.
Ці узагальнені чи більш конкретні РН, як правило, пройшли обговорення
й затверджені спільнотами здобувачів вищої освіти, викладачів та
роботодавців, але вони не передбачають можливості безпосереднього
кількісного оцінювання та вимірювання - воно подекуди можливе у разі
створення в рамках конкретних освітніх програм спеціальних інструментів,
наприклад, пакетів типових завдань, які можуть бути використані з цією метою.
Означені РН ідеологічно являються базою для розробки наступних рівнів більш
детальних програмних РН для програм навчальних дисциплін та окремих тем, з
яких вони складаються. В Україні вже запроваджений рівень програмних РН у
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робочих програмах усіх навчальних дисциплін. Поки що переважна більшість
викладачів-розробників робочих програм навчальних дисциплін формулюють
відповідні РН перенесенням означених загальних програмних РН із освітніх
програм з мінімальними змінами. Тож набуває все більшої актуальності робота
по формулюванню детальних програмних РН стосовно навчальних дисциплін, а
в перспективі - й тем цих дисциплін. Загально визнано, що чітко сформульовані
й конкретні програмні РН дозволяють зрозуміло, з одного боку, донести до
здобувачів вищої освіти сенс вивчення навчальної дисципліни і зацікавити нею,
а з другого - є базою для побудови окремих елементів навчальної дисципліни,
зокрема, заходів щодо контролю рівня опанування РН.
Існує як теоретична база, так і величезна кількість рекомендацій по
вимогам до розробки таких конкретних РН [5] і навіть практичних порад щодо
термінів, побудови, різновидів, рівнів, обмежень, можливості вимірювання
якості засвоєння тощо. Особливу увагу рекомендовано приділяти визначенню і
відповідному формулюванню рівня конкретного РН дисципліни чи її
навчальної теми. Наприклад, для дисциплін підготовки фахівців-механіків
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» рівні можуть бути такими:
запам'ятовування (можливість повторити класифікацію, конструкцію, схему,
формулу, дані щодо методів виготовлення деталі чи її ремонту тощо);
розуміння (можливість пояснити принцип дії, фізичні закономірності та ідеї);
застосування (можливість застосувати опановану інформацію для розробки як
подібних, так і інших видів машин чи обладнання, методів виготовлення чи
ремонту); аналіз (можливість висувати та спростовувати аргументи за чи проти
певного рішення щодо технологічних, конструктивних та режимних параметрів
окремих видів обладнання, вибору методу виготовлення чи ремонту тощо);
оцінка (можливість надавати оцінку різноманітним системам, зокрема,
елементам та деталям машин, технічним та конструктивним рішенням
технологічних агрегатів та обладнання, методам виготовлення чи монтажу,
експлуатації та ремонту); створення (можливість створити нову машину чи
обладнання або складову частину, обрати технологічний агрегат чи обладнання
технологічної ділянки, технологію виготовлення деталі чи систему технічного
обслуговування та ремонту обладнання виробничого підрозділу).
Офіційних рекомендацій по розробці програмних РН для навчальних
дисциплін та їх тем поки що немає. У окремих ВНЗ рекомендовано кількість
програмних РН по дисципліні пов’язувати з кількістю кредитів - 3-4 РН на
кожний кредит, 1-3 РН на навчальну тему дисципліни. У інших вважають за
доцільне удвічі-утричі більшу деталізацію - 1-3 і більше РН на кожне навчальне
заняття.
Наприклад, опанування РН «здійснити обґрунтований вибір конкретного
технологічного агрегату для технологічного комплексу чи ділянки будівельної
галузі», потребує декількох навчальних занять - лекцій для викладання
методики вибору різних видів обладнання (циклічної чи безперервної дії,
головного чи допоміжного) а також практичного заняття із виконанням
індивідуального завдання. Те саме стосується РН «спроектувати конвеєр для
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транспортування необхідної кількості штучного або насипного вантажу із
заданими властивостями по заданій трасі в конкретних виробничих умовах».
Деякі РН доцільно ще більше деталізувати: «побудувати циклограму
заданого технологічного агрегату чи виробничої ділянки», «аргументувати
раціональні шляхи нарощування продуктивності агрегатів із декількома
гідроприводами на базі аналізу циклограми роботи агрегату», «встановити
зміну циклограми у разі заміни одного з елементів, роботу яких вона описує».
Такі деталізовані РН можна використовувати як завдання для екзаменаційних
білетів, у разі наповнення їх конкретним варіантним цифровим матеріалом.
Розробка таких деталізованих програмних РН навчальних дисциплін та їх
окремих тем є трудомісткою і творчою роботою. Спроби знайти подібні РН у
викладених матеріалах європейських університетів до успіху не привели,
можливо, у зв’язку з бажанням захистити інтелектуальну власність викладачів розробників навчальних програм. Тим не менше, на наш погляд, в Україні на
цьому етапі доцільно централізовано створити таки «зразкові» конкретні
програмні РН, хоча б на основні й найбільш важливі спеціальні нормативні
навчальні дисципліни, які викладаються у багатьох ВНЗ. Це набагато
прискорило б удосконалення навчального процесу на базі програмних РН.
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Анотація. В статті розглядається аспект важливості фізики як елементу
обороноздатності держави, усвідомлення курсантами вищих військових
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навчальних закладів (ВВНЗ) особливостей подальшого навчання інженерним
напрямам підготовки на базі фізичних знань та практичних навичок. У
дослідженні проводиться порівняння вивчення фізики у середній школі в
минулому столітті та сьогодення, як передумова успішного навчання курсанта
ВВНЗ перших років навчання.
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Модернізація системи вищої освіти України вимагає оновлених розробок
для забезпечення ефективного розвитку, формування та встановлення всебічно
розвиненої особистості. Це стосується всіх галузей та сфер людської діяльності,
тому військова галуз не є винятком. Сучасний фахівець має бути здатним не
лише до застосування здобутих знань, умінь та навичок у професійній
діяльності, але й до постійно сучасного їх поповнення та вдосконалення [5, c.
28].
Сьогодні вища військова освіта спрямована на забезпечення
фундаментальної наукової, загальнокультурної та практичної підготовки
фахівців даної галузі. Її оновлення відповідно до завдань «Національної
доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті», Національної стратегії визначають
об’єктивний рівень вимог до професійної підготовки майбутніх військових
фахівців. Це відображається усвідомленням курсантами, як майбутніми
військовими фахівцями, професійних і особистісних якостей, необхідних у
сучасних умовах суспільного розвитку, зокрема готовністю до майбутньої
професійної діяльності за вибраним фахом [6, c. 85].
В процесі підготовки майбутнього військового фахівця фізика займає
чільне місце, як одна з основних дисциплін фундаментального циклу.
Дисципліна «Фізика» вивчається у курсантами на першому курсі, складається
(традиційно) з лекційного курсу, практичних занять, занять військової
практичної підготовки та лабораторних робіт. Доцільно відмітити, що рівень
підготовки з фізики першокурсників військових закладів є доволі різним,
оскільки на навчання вступають випускники військових та технічних ліцеїв і
гімназій, випускники звичайних загальноосвітніх шкіл тощо.
Тому, зважаючи на все, вище вказане, доцільно більш ретельно
розглянути аспект вивчення фізики у сучасній загальноосвітній школі та
минулого, порівняти підхід до вивчення та вказати значимі елементи, які
безпосередньо впливають на позитивний результат навчання та засвоєння
знань.
Відомо, що одним із обов’язкових завдань фізики у загальноосвітній
школі минулого століття було формування політехнічної освіти учня, а з
іншого боку – в процесі вивчення фізики завжди був елемент патріотичного
виховання майбутнього фахівця певної галузі. На жаль, у 70-80 рр. ХХ ст. було
проведено реформу освіти та відредаговано всі наявні підручники з фізики,
враховуючи виключення з них військово-патріотичного аспекту виховання
учнів [1, c. 58]. На той момент особливого удару по дисципліні «Фізика» вищих
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військових навчальних закладів ніби не було завдано, але сьогодні викладачі не
лише ВВНЗ «збирають» результати – курсанти не вбачають навіть
опосередковано важливість вивчення фізики та її значимість для військового
інженера в подальшій професійній діяльності. Фактично, підвищення
теоретичного рівня матеріалу змусило в минулому економити на прикладах
застосування теоретичних знань на практиці. Очевидно, що викладачі різних
напрямів підготовки вже неодноразово теж з цим стикались.
Доцільно відмітити, що протягом останніх десятиліть військова тематика
у курсі фізики середньої школи навіть не досліджувалась науковцями. Тому
коротко розглянемо історичні факти зміни процесу вивчення фізики у школі
минулого сторіччя та сучасності:
1) початок ХХ ст. – фізика викладалась переважно російською мовою і на
першому занятті як вступна частина до вивчення предмету була саме
військова справа та наведення прикладів застосування знань з фізики у
військовій галузі [1, c. 88];
2) 30-ті рр. ХХ ст. пройшли під знаком підготовки до війни (молодь ще зі
школи готували до майбутньої військової служби), тому військовою
тематикою знову таки було наповнено всі шкільні предмети [1, c. 90];
3) 70-80 рр.
– реформа освіти, після якої військова тематика у
підручниках з фізики зустрічається вкрай рідко [1, c. 102].
Для прикладу розглянемо як у 1931-1932 рр. фізика у 5-7 класах середньої
школи враховувала фізичний аспект. Зокрема, у 5 класі при вивченні тиску
подано приклади обчислення величини тиску, спричиненої людською ступнею
на сніг та лижником (0,3 МПа та 0,032 МПа відповідно). Але одразу
проводяться обчислення тиску, який спричинить на сніг танк та
бронеавтомобіль. І виявляється, що велична тиску, спричиненого танком є
меншою, ніж ступнею людини (0,125 МПа), що і характеризує добру
прохідність танку [2, c. 28].
Аналогічно розглядається теми: у 6-му класі – умови плавання суден
(чому тоне військовий корабель, вкритий товстою бронею і з важкими
гарматами на борту? – вводиться поняття водотоннажності; приклад
застосування закону Архімеда – будівництво наплавних мостів з бочок, набутих
водонепроникних мішків; повітряні кулі – який кращий газ для заповнення для
вищого злету кулі: повітря, водень чи гелій; дослід з картезіанським водолазом
– спливання і занурення підводного човна відбувається внаслідок набирання
або спускання води зі спеціальних цистерн; вивчення двигунів внутрішнього
згоряння на прикладі військової техніки) [3, c. 28].
У 7-му класі при вивчені телефонного зв’язку обов’язково наводиться
приклад важливості використання його першочергово у військовій галузі,
можливості проведення ліній передачі або ж аспекти, які унеможливлюють це;
хвильова оптика хоч і має початки вивчення у 5 класі та повторюється у 7 класі
(перископ для спостереження за ворогом із укриття, геліограф, що дозволяє
передавати сигнали на великі відстані і важливі моменти сприятливих умов,
коли можна ці відстані збільшити до 60 км); будова прожектора, що є дуже
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важливим елементом роботи військового фахівця; важливість різного
забарвлення тіл залежно від пори року, тому сучасні камуфляжі мають три
основні кольори [4, c. 28].
Але, як відомо, сучасні підручники фізики вже орієнтовані на вивчення
загальних базових знань дисципліни, але не спрямовують на певну галузь. Тому
при вступі до ВВНЗ курсанти першого року навчання стикаються з проблемами
усвідомлення і матеріалу, і його важливості для подальшого навчання на
старших курсах при вивчення дисциплін спеціальної підготовки. На заняттях
військово-професійної підготовки курсанти набувають теоретичних основ
застосування знань, умінь та навичок «Фізики».
Найбільш складним є аспект виконання лабораторних робіт з фізики,
оскільки саме на таких заняттях відбувається поєднання теорії і практики. Це
надає конкретного характеру вивченому на лекціях матеріалу і сприяє
детальному та більш глибокому засвоєнню навчальної інформації.
Психологічно важливо для лабораторних робіт, щоб навчально-допоміжний
персонал (інженери і лаборанти) мали фахову і педагогічну підготовку; знали і
могли допомогти курсанту в потрібний момент виконання експериментальної
частини роботи.
Отже, для успішного вивчення та закріплення знань з фізики у ВВНЗ
курсанти, в першу чергу, повинні мати базу знань. Лише в такому разі вони
чітко, а не опосередковано вбачатимуть процес інтеграції фундаментальних
знань та професійно орієнтованих дисциплін у вищому військовому
навчальному закладі.
Викладач фізики ВВНЗ на заняттях військовопрактичної підготовки з дисципліни чітко вказує: де і як саме
використовуватимуться отримані курсантами знання, вміння та навички в
подальшому навчанні у вищому військовому навчальному та їх майбутній
професійній діяльності. Для педагогічного складу таких підхід (з досвіду) є
більш значущим і дієвим, оскільки після переведення на старші курси курсанти
радіотехнічних та електротехнічних спеціальностей працюють на спеціальних
кафедрах підготовки.
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УДК 535
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ
„ФОТОТЕРМОАКУСТИКА” ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У СУЧАСНИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ
Корсунський Олександр Мойсейович,
професор, к.ф-м.н
Чернець Ігор Валерійович, старший викладач,
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Курс загальної фізики із зрозумілих причин є достатньо консервативним.
З урахуванням останніх тенденцій до зменшення об’єму часу на викладання
фізики як у вишах, так і, особливо, у середній школі, вводити якимось чином в
викладання загальному курсу сучасні досягнення фізичної науки та зв’язаних із
ними технологій абсолютно неможливо, тому стає актуальним створення
певних спеціальних курсів, в яких була б можливість навіть в обмежених
об’ємах знайомити студентів із цими досягненнями.
Перелік питань, які можуть бути предметом таких спеціальних курсів є
дуже великим. Звичайно, головним критерієм їх вибору є основний напрямок
освіти того чи іншого технічного університету (нефізичного профілю). Але
існують такі сучасні розділи фізичної науки, які цікаві та корисні для студентів
технічних університетів різних напрямків. К такім розділам на думку авторів,
безумовно, відноситься напрямок під назвою «фототермоакустика».
Фототермоакустика є частиною одночасно трьох найважливіших
областей
фізики:
оптики,
акустики
і
теплофізики.
Предметом
фототермоакустики є вивчення тих перетворень світла в тепло, яке пов’язане із
поглинанням світла в середовищі, модульованого з часом, тому що саме вони
зумовлюють виникнення в середовищі температурних коливань і як наслідок –
акустичних хвиль [1]. Крім вивчення цих та супутніх ним явищ термоакустика
також створює методи досліджень структури та різноманітних характеристик
середовищ, в яких мають місце вказані ефекти та формують базу для
конструювання приладів та приладдя для використання фототермоакустичних
методів.
На базі фототермоакустичного ефекту інтенсивно розвиваються цілі
напрями в мікроскопії. Наприклад, термохвильова мікроскопія може с високою
просторовою роздільною здатністю надати інформацію про розподілення
локальних значень теплофізичних параметрів твердих об’єктів. Одночасно з її
допомогою можна вивчати особливості зміни теплофізичних параметрів за
глибиною у неоднорідних твердих структурах. Ці якості дозволяють
термохвильовій мікроскопії значно розширити межі використання сучасних
теплофізичних методів неруйнівного контролю.
Важливим напрямком сучасної спектроскопії є дослідження слабко
поглинаючих конденсованих середовищ. Цей напрямок викликає великий
інтерес як науковий та прикладний, оскільки існує значна кількість фізичних
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об’єктів, які мають невелике оптичне поглинання, наприклад, різні рідини,
елементи волоконної та лазерної оптики, діелектрики та напівпровідникові
матеріали в тих інтервалах електромагнітного спектру, що відповідають
енергіям світлового кванта, які є меншими, ніж ширина забороненої зони.
Фототермоакустична мікроскопія, цілі якої – отримання зображень
об’єктів в акустичних хвилях – також мають свої особливості порівняно зі
звичайною акустичною мікроскопією. Вони пов’язані з дещо іншою фізикою
утворення сигналу, який у першу чергу, залежить від коефіцієнта теплового
розширення об’єкту. У акустичній мікроскопії залежність сигналу від цього
параметру повністю відсутня. Крім того, у фотоакустичній мікроскопії сигнал
утворюється у результаті послідовної трансформації енергії модульованого
потоку світла у температурні, а потім і в акустичні хвилі. Отже, характеристики
останніх стають залежними також від оптичних та теплофізичних параметрів
об’єкта.
Велике практичне значення має отримання видимої частини спектра
дистильованої води. Не потребує зайвого підкреслювання те найважливіше
значення, яке має вода у нашому житті. Тому дослідженню її спектра завжди
приділяють значну увагу. Методи, які застосовувались раніше (абсорбційні)
давали результати із значної розбіжністю, в той час, як використання методів
термофотоакустики дає майже 100% точність. А в такій «тонкій» справі, як
реєстрація дуже незначних різниць в спектрах поглинання звичайної та
«важкої» води, коефіцієнти поглинання фіксувались на рівні 10-7 – 10-8 м-1.
Використання ефектів, пов’язаних із вживання фототермоакустики
інтенсивно відбуваються в мікроскопії. Важливість такого вживання
обумовлена
складністю або взагалі неможливістю отримання певної
інформації іншими засобами. Наприклад, розподіл локальних значень
теплофізичних параметрів твердо тільних структур.
Дуже важливим є результати використання термоакустикі в біології та
медицині. Існують два напрямки такого використання. Перший з них, це
створення нових діагностичних методів, другий – розробка принципово нових
підходів до лікування низки захворювань. Діагностичні методи базуються на
можливості отримання інформації на дуже малих кількостях речовини. Нові
методи лікування базуються на можливості генерування за допомогою світла
дуже потужних акустичних впливів на об’єкт лікування.
Таким чином, за допомогою фотоакустичної та термохвильової
мікроскопії можна отримати дані про цілий набір фізичних параметрів
реальних об’єктів, що знаходить широке використання на практиці [2-3]. Саме
практичні використання роблять термофотоакустичний ефект дуже важливим у
сучасній фізиці, а інформацію про нього цікавою та корисною для студентів
технічних університетів.
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Анотація: Державний стандарт освіти «нового покоління» представляє
широкі можливості для розробки програм підготовки майбутніх фахівців на
рівні вищих навчальних закладів, в робочі навчальні плани з підготовки
майбутніх інженерів-будівельників, розроблені в Харківському національному
університеті будівництва та архітектури, включені блоки нормативних і
варіативних дисциплін. Ми вважаємо, що підвищення якості викладання
природничих дисциплін повинно сприяти додаванню в загальноосвітню
програму, що дає базові знання, відомості про досягнення сучасної фізики і їх
використанні в будівельній індустрії.
Ключові слова: Natural sciences, nanotechnologies, future specialists,
construction industry, nanoobjects.
Abstract: The state standard of education of the "new generation" presents
ample opportunities for the development of training programs for future professionals
at the level of higher education institutions, working curricula for training future civil
engineers developed at Kharkiv National University of Construction and
Architecture, including blocks of normative and variable disciplines. We believe that
improving the quality of teaching natural sciences should contribute to the addition to
the general education program, which provides basic knowledge, information about
the achievements of modern physics and their use in the construction industry.
Keywords: Preparatory department, personality, foreign nationals,
profession, engineer.
Виходячи з того, що державний стандарт освіти «нового покоління»
представляє широкі можливості для розробки програм підготовки майбутніх
фахівців на рівні вищих навчальних закладів, в робочі навчальні плани з
підготовки майбутніх інженерів-будівельників, розроблені в ХНУБА, включені
блоки нормативних і варіативних дисциплін. Ми вважаємо, що підвищення
якості викладання природничих дисциплін повинно сприяти додаванню в
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загальноосвітню програму, що дає базові знання, відомості про досягнення
сучасної фізики і їх використанні в будівельній індустрії.
В загальному курсі фізики, що читається студентам на першому курсі,
питання спец-застосування практично не розглядаються, і при цьому майже
повністю відсутня інформація про останні досягнення в області фізики, у
студентів створюється враження, що розвиток фізики закінчилося десь в
середині минулого століття. Це пов'язано, з одного боку, зі складністю опису
останніх відкриттів в цій області, з іншого – з важким для сприйняття
математичним апаратом, використовуваним для опису. Цю проблему частково
вдалося вирішити, використовуючи для вивчення фізики і її спеціальних
додатків дворівневий підхід.
Як доповнення до стандартної програми і складової частини програми з
фізики «Фізика в будівництві» в програми включено питання «Нанотехнології
та їх використання в будівництві».
На першому курсі (нормативна дисципліна) на заключній лекції з фізики
розглядається тема «Нанотехнології в сучасному світі». Основне завдання
вивчення цієї теми – розширення уявлень про фізичну картину світу на
прикладі знайомства з нанооб'єктів, формування основних понять нанонауки і
нанотехнологій, демонстрація того, як знання, отримані в рамках навчальної
дисципліни, застосовують на практиці.
Нанотехнології – ключове поняття 21 століття. Це самі «високі»
технології, на розвиток яких провідні економічні держави витрачають сьогодні
мільйони доларів. Студенти повинні мати уявлення про це питання.
Продовження вивчення теми «Нанотехнології» відбувається на третьому
курсі в рамках спецкурсу «Фізичні основи сучасних будівельних технологій»,
розробленого спільно викладачами кафедри фізики та фізико-хімічної механіки
і технології будівельних матеріалів і виробів ХНУБА і відноситься до
варіативної частини.
Мета даного курсу – доповнити знання студентів уявленнями про сучасні
досягнення фізики і навчити застосовувати основні фізичні явища і закони до
об'єктів інженерної діяльності, тобто орієнтувати на інтеграцію
фундаментальної і професійної складових підготовки.
Відзначимо, що нанотехнології сьогодні – одне з найбільш швидко
розвинених та затребуваних напрямів науки і техніки. Із застосуванням
нанотехнологічних підходів, нерозривно пов'язано, наприклад, і майбутнє
будівельного матеріалознавства. Уже сьогодні в світі більше 20% будівельних
компаній в розвинених країнах світу використовують наноматеріали і
нанотехнології.
Серед найбільш ймовірних наукових проривів, що здійсняться
найближчим часом, очікується значне збільшення продуктивності комп'ютерів,
отримання нових матеріалів, створених безпосередньо з заданих атомів і
молекул, а також нові відкриття в області нанотехнологій. Очікується що в
недалекому майбутньому нанотехнології узвичаяться кожної людини.
Нанотехнології – це міждисциплінарна область фундаментальної і
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прикладної науки, яка розвивається на основі фізики, хімії, біології та інших
наук.
Це сукупність фізичних, хімічних і біологічних методів і прийомів, що
забезпечують можливість контрольованим чином створювати матеріали і
пристрої функціонування яких визначається наноструктурою, головною
складовою якої є впорядковані фрагменти розміром від 1 до 100 нм. Іншими
словами, це технології маніпулювання речовиною на молекулярному рівні.
Специфікою отримання наноматеріалів, як правило, є поєднання високої
швидкості утворення центрів зародження частинок і малою швидкістю їх росту.
В результаті нанооб'єкти завжди знаходяться в дуже нерівномірному стані.
Об'єкти і процеси на нанорівні присутні в природі і в людській практиці.
Так доведено, що виняткові механічні властивості таких біоматеріалів, як
раковини молюсків пояснюються присутністю наноблоков із з'єднань кальцію.
Приклади нанопроцесів: фотопроцес, каталіз, ефект лотоса, (відсутність
змочування поверхні листя і квітів ряду рослин).
Зупинимося на викладі лекційного матеріалу.
Нанотехнології – особлива галузь науки і виробництва, що виникла на
стику ряду наук і має міждисциплінарний характер. Виклад лекційного
матеріалу по даній темі пов'язане з деякими труднощами:
1. Для пояснення матеріалу необхідні терміни і поняття з курсів фізики,
хімії будівельного матеріалознавства, тобто використання базових знань з
суміжних областей, при цьому ідеї і технології виробництва потрібно
об'єднувати в єдину картину.
2. Надшвидка поява нової інформації по даній темі вимагає від викладача
постійної роботи над лекційним матеріалом навіть для семестрового курсу при
кожному його оновленні.
3. Для формування у студентів стійкого інтересу до сприйняття і
прагненню зрозуміти ідеї та методи використання нанотехнологій в будівництві
бажано використовувати ілюстрований матеріал. Велике значення має вибір
«будівельних» прикладів, що супроводжують виклад лекційного матеріалу.
При цьому ми керуємося наступним:
1. Приклади повинні мати досить просте і наочне пояснення.
2. Наведена інформація сприймається з великим інтересом, якщо
відноситься не до рівня розробки нанотехнологій, а вже впроваджених на
практиці в побудовані об'єкти.
Підсумовуючі сказане вище відзначимо, що питання про впровадження
нанотехнологій в будівельну сферу є досить актуальним.
Розгляду цих проблем в рамках спецкурсу «Фізика в будівництві» має
допомогти майбутнім фахівцям орієнтуватися в питаннях, пов'язаних з
використанням наноматеріалів і нанотехнологій і грамотно застосовувати їх.
Майбутнє будівельних матеріалів і технологій за нанотехнологіями.
Молоді фахівці повинні володіти цією проблемою.
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Анотація: Показано, що фахівці з ландшафтної архітектури досить часто
стикаються з питаннями, які пов'язані з використанням у своїх проектах води в
статичному або динамічному її стані. Тому для них дуже важливим є знання
основних законів гідравліки, гідрології, а також бути знайомими з прийомами
будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд, їх впливом на довкілля.
Розширення кола знань дасть можливість забезпечити професійну мобільність і
конкурентноспроможність майбутньому фахівцю на національному та
міжнародному ринках праці.
It is shown that specialists in landscape architecture often face questions
related to the use of water in its static or dynamic state. Therefore, it is very important
for them to know the basic laws of hydraulics, hydrology, as well as to be familiar
with the techniques of construction and operation of hydraulic structures, their
impact on the environment. Expanding the range of knowledge will make it possible
to ensure professional mobility and competitiveness of future specialists in the
national and international labor markets.
Ключові слова: ландшафтна архітектура, архітектурні гідротехнічні споруди,
фонтани, системи водопостачання, закони гідравліки;
Key words: landscape architecture, architectural hydraulic structures, fountains,
water supply systems, laws of hydraulics.
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Професія архітектора багатогранна і багатофункціональна. Вона вимагає
від майбутнього фахівця оволодіння широким колом різноманітних знань. У
його завдання входять організація архітектурного середовища, проектування
будівель, а також розробка об'ємно-планувальних та архітектурних рішень. А
це вимагає знання інженерних технологій і творчого підходу до їх застосування
в кожному новому проекті [1].
Однією зі спеціалізації архітектури є Ландшафтна архітектура – об'ємнопросторова організація території, об'єднання природних, будівельних і
архітектурних компонентів у цілісну композицію. Ландшафтна архітектура – це
широке поняття, що включає в себе багато напрямків діяльності та охоплює
надзвичайно широке коло проблем. Вона є органічною та невід'ємною
складовою частиною ландшафтного проектування і без знання історії її
розвитку, принципів і прийомів формування пейзажу, дуже важко вирішити
багато проблем, які на перший погляд, не мають до ландшафтної архітектури
прямого відношення [2].
Підготовку фахівців з ландшафтної архітектури здійснюють в тому числі
в таких престижних навчальних закладах, як Оксфордський і Кембриджський
університети (Великобританія), Каліфорнійський технологічний інститут і
Гарвардський університет (США). Студенти в них вивчають не лише такі
творчі дисципліни, як історія мистецтва і архітектури, живопис, малюнок, а
також спеціальні – біологію, рослинництво, садівництво, види ландшафтів, але і
технічні дисципліни – вищу математику, інженерну графіку, креслення та інші.
Незважаючи на такий ґрунтовний підхід не завжди цих знань вистачає. Адже
круг вирішуваних проблем дуже широкий. І досить часто при вирішенні цих
питань дуже важливу роль грають питання, пов'язані з використанням води в її
статичному або динамічному стані.
Для вмілого та доречного використання будь-яких елементів дизайну,
складовою частиною яких є потоки води, слід – як мінімум – мати уяву про
закони руху потоків води та їх взаємодію з оточуючими конструкціями, а краще
– досконало розбиратися у закономірностях процесів її плину.
Люди здавна не лише насолоджувалися природними водоспадами і
струмками, річками і морями, але і створювали штучні ставки і фонтани, щоб
милуватися ними. У ландшафтному проектуванні застосування води має
декілька рівнів. Вода використовується в утилітарних і декоративних спорудах.
До утилітарних споруд, найбільш часто вживаних, відносяться питні пристрої,
колодязі, плескальні басейни, рибні ставки, канали. З декоративних споруд, слід
зазначити декоративні фонтани (струминні), з об'ємною структурою, водні
дзеркала, каскади, водоспади. На містобудівному рівні вода використовується
як джерело енергії, питного і господарського водопостачання, для меліорації,
очищення території і видалення відходів виробництва і життєдіяльності
людини, полива рослинності для створення рекреацій і таке інше. Тому слід
говорити про те, що для фахівців ландшафтної архітектури вкрай важливим є
знання основних законів гідравліки, гідрології, а також бути знайомими з
150

прийомами будівництва і експлуатації гідротехнічних споруд, їх впливом на
довкілля.
Одним з найбільш досконалих пристроїв гідропластики ландшафту є
штучні водоймища і фонтани, що забезпечують найбільшу динамічність (а
також зміну) композицій, звучання та колірної різноманітності (за рахунок
підсвічування). Останні є одним з улюбленіших гідротехнічних споруджень
людства. Вони не тільки не втратили своєї популярності до сьогоднішнього
дня, а навпаки набувають все більшої популярності.
У сучасні часи фонтани виконують роль об’єкта, що надає місцевості не
тільки певного вигляду, але його наявність впливає на людину не тільки на
рівні візуального сприйняття, а й на фізіологічному рівні. За рахунок
випаровування води та крапле виносу, повітря навколо фонтану стає більш
вологим та прохолодним й людина біля фонтану у спекотний день почуває себе
більш комфортно. Тому фонтани є не тільки декоративним, але й важливим
санітарно-гігієнічним фактором.
Велике значення при спорудженні фонтанів має схема їх водопостачання,
вибір якої визначається залежно від його призначення. При спорудженні
фонтанів з великою витратою води доцільно застосовувати систему
рециркуляції за допомогою спеціальних насосних агрегатів. За допомогою
насадок (циліндричних, щілинних, кільцевих з відбивачами і т. д.) можна
надавати струменям різної форми, а також регулювати витрату води [4].
Струмені води фонтанів падають з різних висот, мають різний нахил, довжину,
діаметр, взаємне розташування, що забезпечується різними способами
розбризкування. Крім фонтанів у ландшафтній архітектурі широко
застосовуються такі водні об’єкти як ставки, водоспади, каскади та ін. Спокійне
дзеркало водної поверхні, що віддзеркалює небо, хмари, рослини та
архітектурні споруди доповнює пейзаж, робить його об’ємним, гармонійним,
привабливим та заспокійливим. Статичний стан води використовують як
нейтральний елемент, який посилює відчуття покою та розслаблення. Такий
стан є характерним для басейнів, ставків, повільних потоків. Динамічний стан
води звертає увагу людини, створює піднесений настрій, відчуття енергійності,
високої емоційності. Швидкий плин рік, струмків, водоспадів, фонтанів,
каскадів характеризує непостійність руху води, що супроводжується
відповідними звуками та світовими ефектами, викликає відчуття бадьорості,
впевненості. Динамічний стан притаманний фонтанам, каскадам, водоспадам
[3]. Водні об’єкти стають невід’ємною частиною місць перебування людини не
тільки таких як сади та парки, міські вулиці та площі, а й частинами інтер’єру
торгівельно-розважальних комплексів, місць загального користування,
приватних домогосподарств, навіть офісних та житлових приміщень.
Нині роботи по теорії і практиці будівництва гідротехнічних споруд
достатньо повно розроблені і дозволяють виконувати їх на високому науковотехнічному рівні. Проте, методичні підходи до рішення цих проектів
продовжують розвиватися на основі ландшафтно-екологічної характеристики
району передбачуваного будівництва. Такий підхід сприяє більш раціональній
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організації наступних проектно-дослідницьких робіт, виконання проекту та
його реалізації.
Крім того, якщо порівнювати процеси руху потоків води у гідротехнічних
спорудах водогосподарських комплексів, систем водопостачання та
водовідведення з одного боку та у водних об’єктах ландшафтної архітектури – з
іншого, то питання, що постають перед проектувальником дещо відрізняються.
Для гідротехнічних споруд характерними є значні величини об’ємів, витрат та
напорів, де основною є задача переміщення води з мінімальними затратами. В
об’єктах ландшафтної архітектури головним може бути саме вигляд води у
стані спокою або плину, а не її кількість – витрата. Тому доводиться мати
справи з невеликими об’ємами, потоками малої глибини. В цих випадках
фізичні залежності, що використовуються для гідравлічних розрахунків
гідротехнічних споруд дають результати, що відрізняються від дійсності.
Зазначене спонукає розглядати закони руху потоків води в архітектурних
гідротехнічних спорудах дещо з інших позицій ніж у випадку гідротехнічних
споруд водогосподарського призначення.
Опанування законами гідравліки і основ гідротехнічних споруд у рамках
спеціальності "Ландшафтна архітектура" повинно дати здобувачам знання з
теоретичних основ регулювання водного режиму і облаштування
гідротехнічних мереж та споруд на об'єктах ландшафтної архітектури,
особливостей і специфіки виконання робіт по спорудженню водних об'єктів,
основних конструктивних елементах, які використовуються в гідротехнічному
будівництві на об'єктах ландшафтної архітектури та їх характеристикам. Це
дозволить значно розширити їх технічні можливості та навички, що
забезпечить високу якість підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів,
які висувають відповідні вимоги до підготовки фахівців. Необхідною умовою
вирішення даної задачі є не тільки гарантування чітко визначеного рівня їх
професійних компетентностей, але й пошук додаткових можливостей для їх
зростання за рахунок розширення кола знань, що забезпечить професійну
мобільність і конкурентоспроможність випускника вишу на національному та
міжнародному ринках праці.
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Постановка проблеми. Сучасна дійсність вимагає від спеціалістів
будівництва високого рівня виконання професійних функцій. Компетентність
майбутнього інженера будівельника формується під час навчання. Дуже
важливою складовою професійності молодого фахівця є вміння застосувати
набуті під час навчання
навички при розв’язку реальних задач. Такі
можливості дає лише досвід, який з’являється якщо студент приймає участь в
розв’язку практичної задачі безпосередньо. Виконанню цієї задачі максимально
сприяє вибір, в якості тем для науково дослідницьких робіт студентів,
розрахунку або дослідження поведінки реальних об’єктів під час експлуатації.
Аналіз досліджень і публікацій. Загальним основам, змісту, формам та
методам організації науково-дослідної роботи студентів присвячена значна
кількість робіт. Оволодіння навичками дослідження і творчої роботи - це засіб
підвищення якості освіти, а дослідницькі навички - база для виховання
фахового спеціаліста.
В освіті основні поняття-знання, вміння, навички, в професійній сферікомпетенції. Професія дає відповідь , якої компетентності має бути людина, яка
сфера її компетенції. Саме професійна сфера може однозначно формулювати
свої завдання освіті і мета освіти перетворити знання, вміння і навички в
компетенції, необхідні професійній сфері. Проблеми професійного становлення
особистості актуальні, висвітлені широко в багатьох публікаціях, в тому числі і
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в роботах авторів даної статті [ 1, с.139], [2, c. 218], [3, с. 20 ].
Метою статті є аналіз змісту та організації дослідницької роботи
студентів з точки зору підвищення рівня їх професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Розробка наукових основ професійної
спрямованості особистості важлива задача сучасної освіти. При цьому
професійно - спрямована робота, разом із створенням відповідних умов для
реалізації навчально - пізнавальної діяльності, повинна диференціюватися за
своїми кінцевими результатами в залежності від професійних планів. Задача
викладача оптимально керувати пізнавальною пошуковою активністю,
формувати
зацікавленість майбутніх фахівців в набутті поглиблених
професійних навичок. Для виконання такої цілеспрямованої роботи на кафедрі
будівельної механіки тематика студентських дослідницьких робіт, як правило,
пов’язана з дослідженням міцності, стійкості або жорсткості елементів
реальних споруд, або елементів споруд [1, с.138]. При цьому дослідник має
змогу детальніше ознайомитися з конструкцією та її особливостями, приділяє
увагу докладному вивченню методів розрахунку і вчиться аналізувати
результати і робити правильні висновки щодо міцності, стійкості , несучої
здатності споруди.
Цікавим прикладом такої роботи може бути залучення до наукових
досліджень студентів під час виконання на кафедрі будівельної механіки
розрахунку залишкового ресурсу окремих конструкцій Головної каналізаційної
насосної станції міських очисних споруд водовідведення №1 в м. Харків.
Головна каналізаційна насосна станція (ГКНС) частина Міських очисних
споруд водовідведення знаходиться в експлуатації більше 40 років, проектна
потужність станції 1,15млн. м3 стічних вод за добу. В червні 1995 року через
стихійне лихо на ГКНС сталася аварія, яка привела до переповнення
приймального відділення , затоплення машинного залу і, як наслідок до повної
зупинки станції. З метою прогнозування масштабів можливих наслідків аварій
на ГКНС у разі форс-мажорних обставин необхідно було виконати наступні
дослідження:
- оцінити фактичний технічний стан конструкції залізобетонного стакану
d=26 м (між машинним залом та приймальним відділенням),
- визначити параметри стійкості конструкції залізобетонного стакану
шляхом моделювання аварійної ситуації при понаднормативному заповненні
стічними водами приймального відділення станції,
- запропонувати заходи, які потрібно вжити щодо запобігання
руйнуванню конструкції залізобетонного стакану d=26 м під час подальшої
експлуатації та забезпечення її герметичності з метою попередження
потрапляння стічних вод із приймального відділення в машинний зал.
Студенти приймали участь в натурних випробуваннях, аналізували
результати вибіркових інструментальних випробувань. Виконано дослідження
формування схеми навантажень: встановлено п’ять видів навантажень: власна
вага конструкції стакану, зовнішній гідростатичний тиск рідини при повному
заповненні та при заповненні до відмітки -13,300 м, власна вага конструкцій
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перекриттів, корисне навантаження на перекриття, кранові навантаження.
Також була виконана робота по створенню розрахункової моделі , формуванню
вихідних даних. Під керівництвом викладачів студенти аналізували отримані
результати в тій частині задачі, яку розглядали, а також приймали участь в
обговоренні отриманих результатів.
Пошкодження, які були виявлені під час обстеження, свідчать про
зниження на окремих ділянках водонепроникненості бетону і, як наслідок,
часткову втрату герметичності стакану.
Головною причиною зниження водонепроникненості бетону стакану є
тривалий процес корозії, який виник і продовжується під безпосереднім
впливом виробничого середовища накопичувача станції та динамічних
навантажень.
На підставі перевірного розрахунку конструкції стакану встановлено, що
несуча здатність монолітної частини збірних стінових панелей, монолітних
ділянок між стіновими панелями та монолітного поясу не забезпечена за умови
повного заповнення резервуару і забезпечена за умови неповного заповнення.
З розрахунку на стійкість витікає, що несуча здатність конструкції
стакану на дію розрахункових навантажень, за умов нормальної експлуатації
від власної ваги конструкцій стакану та перекриття, корисних навантажень на
перекриття машинного залу насосів, машинного залу електродвигунів та
машинного залу кондиціонерів забезпечена. Несуча здатність конструкцій
стакану на дію аварійного навантаження, що не передбачено нормальними
умовами експлуатації, а саме заповнення стічними водами простору між
зовнішнім стаканом та середнім стаканом не забезпечена. Замовнику було
надано відповідні рекомендації щодо необхідних заходів, які гарантуватимуть
безпечну експлуатацію об’єкта.
До роботи залучалися студенти спеціальності 192 ― Будівництво та
цивільна інженерія ‖ спеціалізації ― Промислове та цивільне будівництво ‖ та ―
Водопостачання та водовідведення ‖. Завдання, які виконували студенти
відповідали курсу навчання і дисциплінам, які вивчалися в даний час. Але
загальна зацікавленість в самій задачі, аналізі отриманих результатів була
очевидною.
Дослідження, виконане на кафедрі будівельної механіки, є важлива для
міста, для всього регіону технічна задача є цікавою для студентів всіх вказаних
спеціальностей. Аналіз отриманих результатів це сходинки професійного
зростання і майбутніх будівельників, і спеціалістів з водовідведення, і екологів,
яким ми розповідаємо, як забезпечити надійність експлуатації , на які
обставини повинні звертати увагу фахівці з охорони довкілля, щоб уникнути
техногенних катастроф.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Участь студентів в
подібних роботах значно підвищує професійний рівень, бо дає можливість
одночасно аналізувати небезпеку пошкоджень, методи досліджень, засоби
розрахунку і в ролі спостерігачів, і як виконавцям. Задачі, виконані
студентами різні за складністю у відповідності з рівнем підготовки. Але всі
155

студенти навчалися знаходити шляхи вирішення поставлених реальних
ситуацій. Така дослідницька діяльність розвиває зацікавленість до подальшої
роботи в обраному напрямку. Виконується також наша задача виховати у
студентів потребу постійно нарощувати свій потенціал, потребу в постійному
навчанні упродовж всього життя . Робота в даному напрямку безперечно
необхідна і вдосконалювати її наш прямий обов’язок.
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Висвітлюється досвід застосування елементів гри при проведенні занять по
курсу "Будівництво мостів та інших штучних споруд" зі студентами
спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" Харківського
державного автомобільно-дорожнього коледжу.
Ключові слова: активні методи навчання, ділова гра, імітація, професійна
підготовка.
The experience of using elements of the game in conducting classes on the
course "Construction of bridges and other artificial structures" with students of
specialty 192 "Construction and Civil Engineering" of Kharkiv State Auto-Road
College is covered.
Key words: active methods of learning, business games, imitation, professional
training.
Постановка проблеми. Проблема активізації навчання не втрачає своєї
актуальності для всіх рівнів системи освіти впродовж багатьох років до
теперішнього часу. Це підтверджується і тим, що з 1984 року існує міжнародна
Асоціація методів активного навчання "WACRA". Проблема багатопланова і не
випадково нею займалися і займаються фахівці різних галузей науки.
Активізація навчання має різні форми, в які наділяється єдиний зміст. Метою є
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побудова свідомого ставлення студентів до здобуття знань та вмінь у
навчальному процесі як основи успішної професійної роботи в майбутньому.
Аналіз досліджень і публікацій. Однією з форм активізації навчання є
ділова гра. Вивченню і розвитку ігрової форми присвячена велика кількість
наукових робіт. Це праці В.Анісімової, А.Артемової, А. Вербицького, Р.
Гуревич, І. Дичківської [1], Л. Кабанової, Л. Коношевського, А. Лопатіної,
Л.Маладики [2], Н. Очеретної, П. Підкасистого, В. Семенова, Ж. Яворської [3]
та інших науковців.
Мета статті. У даній роботі висвітлюється досвід застосування елементів
гри при проведенні занять по курсу "Будівництво мостів та інших штучних
споруд" зі студентами спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"
Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.
Виклад основного матеріалу. Одна з цілей підготовки молодшого
спеціаліста – розвиток здатності адаптуватися до майбутньої професійної
діяльності. Метою виконання практичних робіт з дисципліни ― Будівництво
мостів та інших штучних споруд ‖ є отримання спеціальних фахових
компетентностей у галузі мостобудування, поглиблення, осмислення
і
закріплення теоретичних знань з технології виконання будівництва, ремонту
та реконструкції штучних споруд.
Саме тому, при розробці навчальної і робочої програм з дисциплін циклу
професійної та практичної підготовки, потрібно чітко уявляти, що кожне
практичне заняття має бути окремою виробничою ситуацією, яку під час
майбутньої професійної діяльності знадобиться вирішити випускнику коледжу.
Створення проблемних виробничих ситуацій на практичному занятті – один
із прийомів роботи, який активізує пізнавальну діяльність і підвищує якість
освіти. Проблемна виробнича ситуація вимагає тлумачення різних точок зору з
питання, що розглядається та його розв’язання.
Основні вимоги до використання проблемних виробничих ситуацій такі:
− виробнича ситуація повинна бути зрозумілою, чітко сформульованою,
обґрунтованою на основі набутих раніше теоретичних знань;
− проблема повинна бути такою, щоб її вирішення не обмежувалося
формулюванням раніше вивченого процесу, а вимагало самостійної пошукової
діяльності;
− проблема повинна мати певну складність;
− проблемна виробнича ситуація повинна мати тісний зв’язок із життям і
майбутньою професією;
− у кожній виробничій ситуації повинна бути одна основна проблема, під час
вирішення якої можуть виникнути одночасно інші похідні.
Відповідно до освітнього стандарту спеціалізація ― Будівництво мостів та
інших штучних споруд‖ передбачає наявність у випускника коледжу ряду
загальних і спеціальних компетентностей, що забезпечують професійне
виконання обов’язків техніка - будівельника, техніка - проектувальника, техніка
- геодезиста, техніка - доглядача. Тема заняття відповідає тому чи іншому
розділу робочої програми і конкретизує перелік компетентностей, необхідних
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для вирішення поставленого виробничого завдання. Наприклад, на занятті по
темі “Розробка котловану під фундамент опори моста з забезпеченням
водовідливу з котловану” студенти виступають в ролі техніків проектувальників або техніків - будівельників мостозагону. У постановці
завдань обумовлюються вихідні дані: місце виконання робіт (суходіл або водна
поверхня), властивості ґрунтів, геометрія котловану.
Все це визначає набір необхідних компетентностей:
•
сучасні знання технології та організації
виробництва при
спорудженні, реконструкції, ремонті та експлуатації мостів та інших штучних
споруд;
•
знання основ гiдравлiки, гiдрологiї i гідрометрії;
• професійні
знання видів та властивостей
будівельних матеріалів і
конструкцій, що застосовуються в будівництві мостів та інших штучних
споруд;
•
базові знання принципів роботи будiвельної техніки;
•
здатність використовувати положення розрахункiв підвалин
і
фундаментів мостів та інших штучних споруд;
•
базові знання правил і норм охорони праці під час виконання будівельних
робіт;
•
здатність використовувати математичний
апарат
для виконання
розрахунків ;
•
здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні користувача,
використовувати інформаційні технології для рішення практичних завдань
виробництва.
Отримавши завдання, використовуючи ―Методичні вказівки до
виконання практичних робіт‖, спираючись на відповідний лекційний матеріал,
студенти виконують розрахункову частину роботи, складають технологічну
схему розробки грунту та інших робіт по обладнанню котловану, відкачування
води, а також вибирають необхідне для цього обладнання. Під час обговорення
цих питань розглядаються різні варіанти і аргументи ―за‖ і ―проти‖.
Метод проведення практичних робіт з дисципліни ― Будівництво мостів
та інших штучних споруд ‖ у формі імітації спеціалізованої виробничої ситуації
дає можливість:
•
усвідомити ті завдання, які потрібно буде вирішувати під час
майбутньої професійної діяльності;
•
створити таку ситуацію, де існує право вибору та відповідальності за свої
дії;
•
спілкуватися і співпрацювати, критично мислити, розв’язувати
проблеми, оцінювати ситуацію і діяти відповідно;
•
усвідомити, що професійне зростання можливе тільки при умові
володіння професійними компетентностями;
•
успішно виконати курсовий проект з дисципліни ― Будівництво мостів та
інших штучних споруд ‖;
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успішно виконати дипломний проект з напрямку ― Розробка технології і
організації робіт з будівництва моста (шляхопроводу)‖.
В цілому це сприяє формуванню здатності молодшого спеціаліста
вирішувати типові спеціалізовані і управлінські ситуації в реальних умовах
виробництва.
•
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Анотація: Формування в суспільстві потреби в фізично активному,
здоровому способі життя об’єктивний наслідок історичного розвитку фізичної
культури. Можливість масштабної практичної реалізації потреби в здоровому
способі життя залежить від соціально-екологічних умов нашій чи іншій країні.
Ключові слова: здоров’я, фізична культура, рухова активність, здоровий
спосіб життя.
Summary: The formation of the need for a physically active, healthy lifestyle
in society is an objective consequence of the historical development of physical
culture. The possibility of large-scale practical implementation of the need for a
healthy lifestyle depends on the socio-environmental conditions of our country or
another.
Key words: health, physical culture, physical activity, healthy lifestyle.
Формування в суспільстві потреби в фізично активному, здоровому
способі життя об’єктивний наслідок історичного розвитку фізичної культури.
Якщо минуле сторіччя ми називаємо віком фізики, біології, то ХХІ
сторіччя може отримати назву віку здоров’я. Тому не дивно, що в сучасних
дослідженнях вивченню даної проблеми приділяється значна увага.
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Можливість масштабної практичної реалізації потреби в здоровому
способі життя залежить від соціально-екологічних умов нашій чи іншій країні.
Оскільки шляхи соціального-економічного розвитку країн різні, то й
історичний процес формування в сучасному суспільстві потреби в здоровому
способі життя проходить нерівномірно.
Так в США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Фінляндія, Франції та
інших розвинутих країнах активна популяризація різних форм рухової
активності та спорту для всіх почалася в 70-80тих роках ХХ сторіччя. Одним з
важливих складових цього процесу було створення широкого ринку
фізкультурно-оздоровчих послуг, доступних для більшості громадян, що
дозволило задовільнити їх зростаючі потреби в різних формах рухової
активності та позитивна популяризація на телебаченні та в ЗМІ занять
фізичними вправами та спортом. Поступово в сучасному суспільстві приходить
освідомлення того, що бережливе ставлення людини до свого здоров’я є одним
з факторів, які забезпечують життєвий успіх та благополуччя.
Розглянемо термінологію, яка стосується "здоров'я".
Здоров'я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, але й
високий рівень пристосування, благополуччя, комфортне психологічне
самопочуття, толерантні соціальні відносини. На сучасному етапі виділяють
такі складові здоров'я людини: духовне, соціальне, психологічне,
інтелектуальне, емоційне, фізичне й особисте. Всі аспекти здоров'я людини
однаково важливі й розглядаються у взаємозв 'язку.
Фізичне здоров'я людини – це такий стан організму, коли показники
основних систем перебувають в межах фізіологічної норми і адекватно
змінюються під час взаємодії людини з довкіллям.
Інтелектуальне здоров'я охоплює норму структурно-функціонального
базису інтелекту, який виявляється в нормальному рішенні різноманітних
завдань вербально-логічної та логічно-алгоритмічної взаємодії з оточуючим
середовищем.
Емоційне здоров'я – це уміння управляти своїми переживаннями, а
психічне здоров'я визначається за показниками ставлення до себе, друзів і до
потреб життя.
Соціальне здоров'я – повага до духовних цінностей своєї сім'ї, свого
народу, всього Людства.
Здоров'я особистості – це самовдосконалення і саморозвиток, самооцінка
і свобода, здатність бути особистістю.
Здоровий спосіб життя - це спосіб життєдіяльності людини, метою якого
є формування, збереження і зміцнення здоров'я. До його основних складових
належать:
- рівень культури суспільства й особи;
- місце здоров'я серед потреб людини;
- мотивації збереження і зміцнення здоров'я;
- зворотні зв'язки;
- настанова на довге здорове життя;
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- навчання засобам збереження і зміцнення здоров'я.
Збереження і відновлення здоров'я залежить від рівня культури. Це - не
тільки сума знань, а й поведінка людини, сукупність її моральних засад.
На жаль в Україні за останні 20-30 років внаслідок зміни суспільноекономічного устрою держави стан здоров’я населення суттєво погіршився. На
сьогодні 80% дітей та підлітків мають різні відхилення в фізичному розвитку, а
кожен третій юнак не може бути призваний до лав армії за станом здоров’я,
захворюваність серед учнів середньої школи в Україні досягає 64-71%, а
кількість хворих дітей та підлітків з кожним роком навчання збільшується.
Ситуація, яка склалася визначається низькою руховою активністю
молодого покоління, реальний об’єм рухової діяльності не забезпечує
повноцінного розвитку та зміцнення здоров’я молоді. Як наслідок існуючі в
сучасній вітчизняній системі фізичного виховання організаційно-методичні
підходи не можуть в повній мірі вирішити завдання забезпечення необхідного
рівня рухової активності учнів та студентів. Тому одним з важливих напрямків
в процесі формування в суспільстві потреба в фізично активному здоровому
способі життя є вдосконалення системи фізичного виховання. Прийняті в
останній час загальнодержавні програми направлені на формування в учнів та
студентів в першу чергу загальнолюдських, гуманістичних цінностей на
розвиток у них дієвого відношення до фізичної культури.
Соціальна ситуація, яка склалася в нашій країні, вимагає принципових
змін у підходах до формування здорового способу життя. Важливою у цьому
напрямі є діяльність системи освіти, зміст якої складає:
– впровадження інтерактивних форм і методів навчання з питання
збереження і зміцнення здоров’я студентів;
– наявності зворотного зв’язку під час взаємодії у всіх видах діяльності
(навчальної, просвітницької, профілактичної тощо);
– переорієнтації інформаційно-освітнього підходу на навчання через дії;
– формування та розвитку навичок щодо формування здорового способу
життя.
Основними цілями роботи по пропаганді здорового способу життя є:
- формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя
культури здоров'я;
- знайомство молоді з основами здорового стиля життя, формування свого
стилю здорового життя, здійснення профілактичної роботи за негативними
проявами;
- формування теоретичних та практичних навичок здорового способу
життя, формування творчої особистості здібної до саморозвитку, самоосвіти і
самоактуалізації молоді.
Навчання здоровому образу життя повинно бути системним і повинна
сприяти гармонійному розвитку психофізичних здібностей молоді. Така робота
передбачає:
по-перше, вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя і розробки
методів оцінювання здоров'я індивіда;
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по-друге, формування свідомості і культури здорового способу життя;
по-третє, розробку методик навчання молоді здоровому способу життя.
Проведений аналіз показує, що потреба в здоровому способі життя є
потребою біологічно обумовленою, осознаною з реалізацією в соціальному
середовищі. Тому в історичному розвитку фізичної культури найбільш значущу
перспективу має вихований напрямок, який стосується кожного, формує в
людині нову потребу-потребу здоровому стилі життя.
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Під час підготовки спортсмена часто постає питання реалізації
результату, якого спортсмен уже досяг, але за певних психологічних причин не
може показати. Тому важливим аспектом тренувального процесу і підготовки
до змагань є психологічна підготовка.
Є два варіанти роботи з психологічної підготовки. Перший - це
психологічна підготовка спортсмена під час тренування, коли спортсмен не
може реалізувати новий результат, до якого він уже готовий, але через страх чи
невпевненість не може це зробити. Другий - це психологічна підготовка
спортсмена до змагань та психологічна підтримка під час змагань для того, щоб
спортсмен зміг реалізувати результат, який був показаний на тренуванні.
Під час тренування спортсмен повинен підвищувати свою
силоспроможність та вдосконалювати техніку. Саме ці два аспекти створюють
новий результат. Але часто спортсмени на будь- яких рівнях майстерності
починають робити технічні помилки, які не характерні для спортсмена. Все це
наслідки невпевненості в результаті або страху нової (більшої) ваги. І там, де
тренер бачить можливість підняття нової рекордної ваги, спортсмен, який може
її підняти, починає робити помилки, після цього підняття максимальної ваги є
неможливим.
У такому випадку тренер повинен розглянути поточну ситуацію і
вирішити, як можна виправити ситуацію і попрацювати зі спортсменом для
усунення психологічних бар’єрів, страху та невпевненості. Є два варіанти
роботи зі спортсменом на тренуванні. Перший - це діалог зі спортсменом та
прищеплення здорової впевненості у своїх силах[1,c.44-49]. Оскільки тренер
для спортсмена є авторитетом, то його судження та думка є пріоритетними для
спортсмена [1,c.21-23]. Тому тренер повинен проводити регулярні обговорення
тренувального процесу та прогресу в результатах зі спортсменом. Такі
обговорення потрібні для того, щоб спортсмен адекватно міг оцінювати свої
сили, бути впевненим у тому, що він зможе. Зважаючи на спортсмена та його
фізичні й психологічні особливості, тренер повинен в діалозі обговорювати,
підтримувати здорову впевненість спортсмена у його силах. Але слід
відзначити, що занадто велика впевненість теж несе негативний вплив. Другий
варіант - це виконання вправ з підвищеною вагою, але з використанням
реверсної резини [2,c.67-69], коли резина закріплена в спеціальній рамі і під час
опускання забирає частину навантаження і робить підйом легшим, або з
виконанням в неповну амплітуду, що теж дозволяє зробити піднімання ваги
легшим. Таким чином спортсмен може підняти нову для себе вагу з певною
легкістю і пройти певний психологічний бар’єр. Це, у свою чергу, допоможе
посилити впевненість у виконанні вправи з новою вагою.
Виконувати вправи з реверсною резиною можна не частіше ніж один раз
у два тижні. Вибирати ж натягнення резини та її пружність слід так, щоб
спортсмен у верхній точці тримав вагу сам, без натягнення резини, а в нижній вона йому давала можливість впевнено підняти вагу, але без надмірної
допомоги. Виконувати вправи з обмеженою амплітудою можна частіше, але не
частіше ніж раз на тиждень. Важливо зазначити, що неповна амплітуда не є
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такою ефективною, як робота з реверсною резиною, тому що м’язи працюють з
великим навантаженням, але не в повну амплітуду. Тому ті частини амплітуди,
які не пропрацьовано, лишаються слабкими.
Тепер слід поговорити про психологічну підготовку до змагань та
психологічну підтримку під час змагань. Головною метою психологічної
підготовки спортсмена до змагань є підтримка адекватної впевненості у своїх
силах та збереження спортсмена від «перегорання». Перш за все, треба
розуміти, що спортсмен повинен бути впевненим у своїх силах. Дуже часто
виникає проблема, коли він починає переоцінювати власні сили і надумувати
занадто високий змагальний результат. Це може призвести до психологічної
травми, коли на змаганнях його надумані результати не будуть виконані. Як
наслідок, потім навіть реальний результат не може бути піднятий. Також
велика проблема, коли спортсмен «перегорає», тобто в нього з’являється
бажання виступати до початку змагань, навіть за декілька днів. Тоді ж
з’являється страх самих змагань та переживання, пов’язані зі змаганнями.
Тому в період підготовки до змагань, особливо в останні тижні, потрібно
слідкувати за психологічним станом спортсмена дуже уважно. Треба регулярно
проводити профілактичні бесіди, направлені на прищеплення впевненості
спортсмена і розвіювання його завищених очікувань з приводу результату. В
останні тижні перед змаганнями, коли у спортсмена проходять останні важкі
тренування і починається відпочинок, він повинен максимально розвантажити
свою нервову систему. Інакше, якщо він буде думати про змагання і
хвилюватися, то його нервова система буде весь час збуджена. Як результат на самих змаганнях спортсмен уже буде морально втомлений і його нервова
система не буде готовою до навантажень, пов’язаних зі змаганнями. Тому в
останні тижні спортсмен повинен розвантажити себе і замінити свою фізичну
діяльність активним відпочинком з урахуванням мінімалізації фізичного
навантаження, а під кінець, в останні 3-5 днів, простим пасивним відпочинком
із мінімумом думок про змагання.
З самого початку змагань тренер повинен налаштовувати спортсмена,
підтримувати та контролювати його стан. Оскільки змагання - це не лише 9
підходів та медалі, то тренер повинен контролювати і вирішувати всі питання
для того, щоб не відволікати спортсмена протягом усіх поточних процедур. А
питання починаються зі зважування, також тренер повинен підготувати
документи, обміряти форму у технічної комісії, заповнити «бігунки»- бланки
для замовлення та перезамовлення ваги, вибрати краще місце для розминки в
розминочному залі, вирахувати час до виходу і розподілити на всі підходи
(вчасно вийти на поміст, вчасно замовити нову вагу), слідкувати за станом
спортсмена, вносити можливі корективи (за потреби), корекція в посадці
екіпірування, тактичні підрахунки результатів для боротьби з суперниками.
Тому тренер повинен брати всі ці питання під свій особистий контроль для
того, щоб спортсмен не відволікався від головного і думав тільки про змагання.
Також під час змагань тренер повинен слідкувати за настроєм і психологічним
самопочуттям спортсмена, оскільки інколи треба втручатися в його
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налаштування на спробу чи взагалі на змагання за допомогою діалогу та
тренерського авторитету.
ВИСНОВОК. Психологічна підтримка, підготовка та контроль
психологічного стану спортсмена є невід’ємною складовою підготовки, та є
головною підставою для покращення результату на ряду з такими важливими
аспектами, як харчування, сон, правильний тренувальний сет та правильна
техніка.
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Анотація: Розглянуто актуальні проблеми фізичної підготовки
спортсменів. Було визначено види тренажерних засобів, їх класифікація,
загальні методичні принципи використання технічних засобів та
охарактеризовано особливості використання тренажерів у тренувальному
процесі.
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Summary: The current problems of physical training of athletes are
considered. The types of simulators, their classification, general methodological
principles of using technical means were determined and the peculiarities of using
simulators in the training process were characterized.
Key words: sports aerobics, pedagogical control, physical fitness, exercise
equipment, technical means.
Передзмагальна підготовка являє собою виділення спеціального стану,
який являється відносно самостійним і в якому «закінчується» підготовка
спортсмена до конкретного старту з врахуванням створення умов для
максимального прояву набутих процесів тренування, можливостей в умовах
спортивної конкуренції на самому високому рівні.
Основними факторами, від яких залежить успіх виступу спортсмена є :
- раціональне планування об’єму та інтенсивності тренувальних
навантажень та їх динаміка;
- вірне чергування навантажень в мікроциклах та чергування самих
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мікроциклів;
- оптимальне співвідношення засобів підготовки;
- кількість стартів;
- підбір відповідних об’єктивних методів контролю та інше.
Передзмагальна підготовка являється підсумком всього попереднього
тренування і одночасно принципово важливим моментом на шляху до високих
досягнень. Вона повинна призвести спортсменів стан найвищої фізичної
працездатності, а також забезпечити психологічне та тактичну підготовленість
спортсмена.
Проблема підведення спортсменів до змагань – одна з найважливіших у
спортивному тренуванні. Вона має величезну практичну значимість.
Змагальний період характеризується тим, що спортсменові необхідно
протягом тривалого часу зберігати високий рівень спеціальної фізичної,
технічної підготовки, який був передбачений у підготовчому періоді. Досягти
цього можливо застосовуючи змагальні й близькі до них спеціальні підготовчі
вправи
У процесі навчання спортивним рухам спортсмен набуває безліч навичок.
Велике розмаїття рухових дій, їх різна спрямованість і специфіка умов
виконання ставлять перед спортсменом безліч проблем різного характеру.
Природно, що для оволодіння конкретним рухом потрібен певний педагогічний
підхід, що враховує його специфіку, а також специфіку та особливості навичок,
необхідних спортсменам для успішного освоєння цього руху.
Аеробіка зародилась в США в 60-х роках, засновником був лікар Кеннет
Купер. За його задумом аеробіка - це засіб протистояння факторам, які
спонукають розвиток серцево-судинних захворювань. Фізичні навантаження
усувають гіподинамію, а емоційність при проведенні занять поліпшує настрій,
ліквідуючи негативний вплив стресів.
В США і Європі аеробіка стала розвиватися в різних напрямках :
аеробічні танці, аеробна гімнастика, степ-аеробіка, шейп-аеробіка. По змісту всі
ці напрямки незначно відрізняються один від одного, а по суті вони об'єднані в
одну форму проведення занять такого роду － ритмічну гімнастику, що широко
використовується як засіб фізичного виховання в загальноосвітніх школах,
коледжах та вузах.
Педагогічний контроль в системі спортивних тренувань повинен бути
комплексним. Це означає, що необхідно контролювати всі сторони
підготовленості спортсмена, фіксуючи ті зміни, які відбуваються з ним в ході
спортивно тренувальній діяльності.
Найбільший інтерес представляють собою інструменти для контролю за
підготовленістю спортсмена, в якій виділяють:
• оцінку спеціальної фізичної підготовленості,
• оцінку техніко-тактичної підготовленості,
• оцінку психологічної підготовленості.
Оцінка спеціальної фізичної підготовленості здійснюється в рамках
поточного та етапного видів контролю. Для цього застосовуються тести, що
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вимірюють рівень розвитку основних фізичних якостей, що впливають на
успішність виступу на змаганнях. Контроль за технічною підготовленістю
спортсмена здійснюють візуально і за допомогою інструментальних методів.
Для оцінки цього виду підготовленості зазвичай використовують обсяг техніки,
під яким розуміється кількість вправ, якими володіє спортсмен.
На прикладі нашої збірної команди ХНУБА в предзмагальному етапі, ми
використовуємо кілька тренажерів, які найефективніше допомагають
підготувати спортсменів.
Перед високо інтенсивними тренуваннями спортсмени повинні провести
легку розминку: біг - 10 - 15 хвилин в легкому темпі, зробити комплекс
кругових вправ і вправи на гнучкість в динаміці. Перед легкої або тривалим
тренуванням досить зробити комплекс кругових вправ. Потім ми
використовуємо силові тренажери такі як TRX, гирі та штанги.
Ми використовуємо тренувальні петлі, які мають назву TRX, що означає
Total Body Resistance Exercise. Це досить незвичайний тренажер, прототипом
йому послужив винахід морських піхотинців США. За допомогою простого
механізму солдати ефективно тренувалися, задіявши глибокі м'язистабілізатори, які, як правило, знаходяться в стані спокою під час стандартних
тренувань.
Творці сучасного інвентарю використовували цю ідею для винаходу
тренажера, призначеного спеціального для функціональних тренувань, який за
короткий час встиг себе добре зарекомендувати в Європі і США. На вигляд це
два спеціальних ременя з петлями на кінцях - і нічого зайвого.
Особливість петель TRX в їх мобільності і компактності, що дозволяє
проводити тренування де завгодно: в спортивному залі, на природі. Єдина
умова - петлі необхідно кудись або до чогось підчепити. Самі ж петлі
вміщаються в невелику сумку, тому їх зручно брати з собою на змагання.
Переваги петель TRX - можливість проводити ефективні тренування з
використання власної ваги. При цьому навантаження розподіляється на весь
опорно-руховий апарат, тренеруються глубокі м’язи людини, що допомагає
розвивати силу, максимальну витривалість, стабільність, пригучість, гнучкість,
покращує координацію і рівновагу.
Незважаючи на всі переваги і популярність петель TRX, не варто
вважати, що завдяки їм, можна швидко прийти в оптимальну фізичну форму,
наростити м'язову масу, зробити пружним прес тощо. Петлі TRX не більше ніж
просто снаряд для спортивних тренувань, нічим не відрізняється, припустимо,
від гантелей або гир: і ті, і інші слід включати в свої тренування, грамотно
плануючи навантаження, регулярність виконання, а також розумний графік.
Тоді можна досягнути максимальних результатів і здобути найкращу
форму перед спортивними змаганнями, чого прагнуть наші спортсмени.
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Анотація: При сучасній підготовці легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на
середні та довгі дистанції, все більше значення для перемоги в змаганнях
відіграє тактична підготовка. Під спортивною тактикою ми розуміємо
використання спеціальних прийомів спортивної боротьби в процесі змагань з
метою досягнення найкращих спортивних результатів.
Ключові слова: біг, тактика бігу, психологічна підготовка.
Досягнення високих спортивних результатів в бігу на середні та довгі
дистанції залежить не тільки від технічної і спеціальної підготовленості бігунів,
але і від правильного розподілу ними сил на дистанції, певної поведінки на
доріжці, тобто від тактичної підготовленості.
Вести розмову про тактику бігу, коли лідер змагань за технічними
показниками на багато кращий своїх суперників, не доводиться – обігнати
такого бігуна не може ніяка тактика. Не відіграє суттєвої ролі і тактика в
спеціальному забігу на побиття рекорду, коли один із сильніших спортсменів
біжить з єдиною метою – покращити рекорд. В такому забігу темп переважає
над тактикою.
Але коли на старті зустрічаються спортсмени, рівні або майже рівні за
своїми технічними показниками, то в боротьбі за перемогу, і дуже часто з
рекордним результатом, тактика відіграє вирішальну роль. Тому, щоб
домогтися успіху, треба знати тактичні прийоми суперників і використовувати
їх залежно від ситуації, що склалася. Тактика бігу насамперед залежить від
мети, поставленої перед змаганням. Зазвичай розрізняють три мети:
- показ наміченого результату;
- виграш змагання;
- виграш змагання з високим результатом.
В останні роки стає все більше і більше прихильників тактики бігу на
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виграш. При виборі цього варіанту необхідно витримати високий темп бігу,
запропонований суперниками, і зберегти сили для вирішального ривка на
фініші. При такому бігу спортсмен зазвичай вибирає місце відразу за лідером
(відстаючи на півкроку) і уважно стежить за всіма конкурентами, готуючись в
будь-який момент зробити маневр: посилити темп, вийти з оточення і т.п.
Особливо важливо стежити за тим, щоб справа завжди було вільне місце,
необхідне для маневру: навіть досвідчені спортсмени часто потрапляють в
«коробочку» (виявляються у бровки) і позбавляються цієї можливості. В
результаті бігун змушений чекати, поки лідируюча група розтягнеться і в ній
з'являться «вікна».
Залежно від об'єктивних обставин тактичні плани і графіки бігу можуть
бути різними і визначатися декількома факторами: спортивною формою бігуна,
його самопочуттям, складом забігу, тактикою, яка застосовується основними
суперниками, рівнем їх підготовленості.
Велике значення при цьому мають стан бігової доріжки, кліматичні
умови, формула проведення змагань (кількість збігів, чвертьфіналів, півфіналів
та фіналів) і порядок виходу в наступну стадію змагань.
Найважливіший фактор досягнення високого результату - це
раціональний розподіл сил по дистанції, яке формується в процесі багаторічної
змагальної підготовки спортсмена.
Чимале значення набуває сьогодні і феномен фінішного прискорення.
При цьому спортсмен для заключного фінішного кидка на різних дистанціях
використовує різні відстані. У бігу на 800 м фініш починається за 200-250 м, і
вже на дальній прямий бігун намагається вийти на ударну позицію. У бігу на
1500 м починають кидок за 300-500 м (чим сильніше бігуни, тим раніше вони
можуть почати фініш).
Фінішні швидкості в сучасному бігу ростуть з року в рік, а сам фінішний
відрізок збільшується в залежності від довжини дистанції. Здатність до
фінішного прискорення грає вирішальну роль в досягненні перемоги, і її
необхідно розвивати протягом всієї спортивної діяльності бігуна. На будьякому тренуванні спортсмен повинен долати останній відрізок максимально
швидко.
Зазвичай на кожній дистанції є ділянки, на яких будь-якому бігуну стає
важко через наростаюче стомлення, викликаного високим кисневим боргом або
іншими несприятливими зрушеннями в організмі. На таких ділянках лідер
повинен по можливості збільшити темп бігу і відірватися від супротивників або
спробувати вимотати суперників ривками, знизивши їх здатність до швидкого
фінішу.
Ділянки, на яких найчастіше знижується швидкість бігу, такі: при бігу на
800 м - 400-600 м, на 1500 м - 600-1000 м.
До підвищення темпу в критичні моменти дистанції бігуни повинні довго
готуватися на тренуваннях.
Збільшити темп бігу можна за рахунок більш коротких і частих ривків.
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Однак це під силу тільки видатним бігунам: при недостатній підготовці до такої
тактичній боротьбі спортсмен сам може стати її жертвою. Найбільш вдалий час
для спурту - момент закінчення прискорення суперника, коли у нього не
вистачає сил для повторного ривка.
Однак в забігах, де швидкість невелика, всі учасники повинні бути готові
до довгого фінішу: на середніх дистанціях - відразу ж з початку другої
половини, а на довгих - з останньої чверті дистанції.
Зустрічаються й інші варіанти, коли на першому відрізку дистанції
спортсмени розвивають дуже високу швидкість, щоб вирватися з великої групи
бігунів, потім темп різко падає і знову збільшується до фінішу.
Порівнюючи динаміку швидкостей забігів на 800 і 1500 м, які проходили
в принципово різних тактичних варіантах, можна відзначити, що більшість
найсильніших спортсменів за 200-300 м до фінішу нарощують швидкість бігу, а
на останньому 100-метровому відрізку біжать максимально швидко за рахунок
збільшення частоти кроків.
На практиці найчастіше застосовується 3 основних види тактики при бігу
на довгі і середні дистанції: лідирування, швидкий старт і фартлек або «рваний
біг». Розглянемо кожен вид тактики докладніше
Лідирування. При цій тактиці спортсмен з самого старту або на перших
колах захоплює лідерство в забігу і веде всю групу до фінішу. Ця тактика
підходить тим спортсменам, які не мають доброго фінішного ривка, але при
цьому мають відмінну витривалість.
Якщо ви не фінішер, але при цьому знаєте, що за результатами ви рівні
всім учасникам забігу або навіть перевершує їх, то в даному випадку краще не
випробовувати долю і з самого старту брати все в свої руки. Якщо ви задасте
темп, з яким ваші супротивники не зможуть впоратися, то зможете забезпечити
собі перемогу заздалегідь, створивши вагомий відрив.
Але при цьому виникає ризик «загнати» себе, і звалитися на останніх
колах, тому треба грамотно розраховувати сили.
Швидкий фініш. Для спортсменів, які володіють значний фінішним
прискоренням, в забігу стоїть тільки одне завдання - не відстати від лідируючої
групи. Якщо йде тактична боротьба, то перемогу святкуватиме саме кращий
фінішер.
Якщо ви знаєте, що в забігу є багато спортсменів, які мають кращі
результати на тій чи іншій дистанції, то вам не варто брати лідерство на себе.
Намагайтеся просто бути в групі лідерів і чекайте на свій зоряний час на фініші.
При цьому треба розуміти, що фінішерів дуже багато, тому така тактика є
скоріше лотереєю, і не дає гарантії на перемогу навіть явним фаворитам забігу.
«Рваний біг». Сенс такого бігу полягає в тому, щоб «загнати» суперників.
Взявши тягар лідерства на себе, ви диктуєте темп бігу. Спочатку робите
прискорення, яке не всім під силу, потім сповільнюється і відпочиваєте якийсь
час, потім знову роздуваєте темп. При такому бігу багато суперників
«відваляться» від лідируючої групи, так як часта зміна аеробного і анаеробної
навантаження відніме сили у багатьох стаєрів.
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Головною проблемою такої тактики є те, що ви самі повинні бути готові
до «рваного бігу». Для цього проводиться спеціальний комплекс тренувань,
який для стаєра не зовсім типовий. Однак, якщо ви не володієте
феноменальним фінішем, і лідирувати в забігу ви теж не зможете через слабкі
результати, то грамотне застосування тактики рваного бігу зможе принести
переможні результати при боротьбі з будь-яким суперником.
Біг на середні і довгі дистанції вимагає від спортсмена не тільки фізичних
даних, але і грамотної розкладки сил. Тому завжди треба продумувати
заздалегідь, яку тактику бігу ви будете обирати, інакше це зроблять за вас ваші
суперники.
Бігун, який оволодів усіма тонкощами тактичного мислення, при добре
розвиненій волі, може використати всі свої можливості в боротьбі за
досягнення поставленої мети.
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УДК 796.412
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРОСФІТУ В УДОСКОНАЛЕННІ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ ХНУБА.
Гунько Микита Владиславович,
старший викладач
Харківський національний університет
будівництва та архітектури
кафедра фізичного виховання та спорту
e-mail: jdoss_4775@ukr.net
Анотація: бокс - одним з найпопулярніших видів єдиноборств у світі. У
молоді бокс стає популярний тим, що відкриває широкі можливості для
вдосконалення своїх фізичних і бійцівських якостей. Boxing is one of the most
popular martial arts in the world. In the youth boxing becomes popular because it
offers great opportunities for improving their physical and combat qualities.
Ключові слова:кросфіт – crossfit, бокс-boxing, спеціальна фізична
підготовка- special physical training,
В останні роки виник великий попит на інформацію про вид спортивних
єдиноборств - кікбоксинг. Бокс стає одним з найпопулярніших видів
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єдиноборств в світі. Поширеність його пояснюється тим, що він має велике
прикладне значення. У молоді бокс популярний тим, що відкриває широкі
можливості для вдосконалення своїх фізичних і бійцівських якостей.
Під силою, як фізична якість людини, розуміється здатність долати
зовнішній опір або протистояти йому за допомогою напруги м'язів. Природно в
бокс дуже багато вправ спрямоване на вдосконалення цієї якості, тому що ця
якість необхідна для нанесення ефективних ударів і реалізації продуктивної
боротьби в клінчі.
Силові здібності в боксі розвиваються за рахунок роботи з обтяженням
(гантелі, гирі, обважнювачі на ноги і на руки), з використанням опору (з
партнером, спеціальні джгути), тренування на важкому мішку, віджимання,
підтягування, спеціальні бігові вправи і багато інших.
Кросфіт - це комплекс вправ, що відрізняються високою інтенсивністю,
регулярною зміною вправ, що включає в собі складові важкої і легкої атлетики,
бодібілдингу, фітнесу, класичної гімнастики, гирьового спорту та багато іншого
Основними особливостями крос фіта є: по-перше, всебічний вплив на організм
спортсменів, що сприяє підвищенню ефективності фізичної підготовки; подруге, швидкість зміни умов, прийомів, обстановки, дозволяють спортсменам
працювати швидше, ініціативніше; по-третє, поєднання високої емоційності і
активності з емоційною напругою, проявом стриманості і контролю; почетверте, дух суперництва вчить спортсменів діяти максимально напружено,
долаючи всі труднощі.
Тренування по методу кросфіт спрямовані на розвиток у бійця таких
необхідних йому на рингу якостей як швидкість, спритність, витривалість,
вибухова сила. Звичайні силові тренування в цьому навряд чи допоможуть, та й
величезні м'язи кікбоксерів як правило мало цікавлять. Руки кікбоксера повинні
бути швидкими, сильними і витривалими. Для спортсменів, які займаються цим
видом спорту, можна підібрати безліч різноманітних комплексів, виконання
яких дозволить підвищити загальну функціональність організму, і швидко
поліпшити власні результати.
За допомогою кругових тренувань по системі кросфіт боксер може
зробити акцент на силовий розвиток, підвищити витривалість або поліпшити
швидкісне-силові якості перед майбутніми змаганнями.
Існує багато спеціалізованих вправ зі штангою, гумою, канатом, з
власною вагою і інші, з яких тренери складають комплекси для боксерів в той
чи інший тренувальний період. На відміну від звичайних, комплекси для
ударників, найчастіше, виконуються в часовому проміжку, наближеному до
часу поєдинку.
Комплекси кругового тренування по системі Кросфіт для застосування в
тренуваннях з боксу.
Комплекс 1:
• Взяття штанги на груди з вису
• Перестрибування бар'єрів
• Махи гирею
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• Кидки м'яча в підлогу
• Скакалка
• Вправа на прес з медболом (торкання м'яча статі по сторонам)
• Бій з тінню з обважнювачами.
Завдання: Кожна вправа виконується максимально швидко протягом 20
секунд, після чого 10 секунд відпочинку і перехід на наступну станцію.
Кількість кіл підбирається індивідуально, але відпочинок між ними не менше 2
хвилин.
Як виконувати:
У першій вправі штангу тримаємо на витягнутих руках трохи вище
колін. Ноги трохи зігнуті, спина пряма. Ривком, уздовж тіла, закидаємо штангу
на груди і повністю випрямляє тулуб. Після чого повертаємо штангу у вихідне
положення.
У другій вправі використовуємо невисокі бар'єри або лавочки (2-3
штуки). Без зупинки перестрибуємо все в одному напрямку, розвертається і
перестрибуємо все в зворотному напрямку. Махи гирі робимо за рахунок ніг і
спини і виносимо її по інерції вгору на витягнутих руках
Для кидків м'яча в підлогу можна використовувати маленький важкий м'яч,
тоді кидаємо його в підлогу від плеча однією рукою, або великий - кидки
робимо двома руками від голови, надаючи йому максимальне прискорення.
У вправі на прес з медболом сидимо на підлозі, м'яч тримаємо перед собою,
ноги на вазі. Робимо скручування в одну сторону і торкаємося м’ячом статі.
Потім те ж саме в іншу сторону. Вправа робимо без паузи.
Бій з тінню можна робити як з гумкою, так і з легкими гантелями.
Комплекс 2:
• Канат
• стрибки з медболом
• Круговий обертання млинця навколо тулуба
• вистрибування на тумбу
Завдання: 20 секунд роботи, 10 секунд - відпочинок. Робимо 2 кола, щоб в
загальній сумі було 8 вправ.
Як виконувати: У першій вправі беремося руками за краї каната і пускаємо
«хвилі» по підлозі.
У другій вправі медбол тримаємо на грудях і виконуємо зміну ніг в стрибку
після торкання коліном підлоги.
У третій вправі ми обертаємо млинець навколо себе: ззаду - за головою,
спереду - на рівні пупка. На другому колі обертання робимо в іншу сторону.
Для четвертої вправи вибирайте не дуже високу тумбу. Завдання - без пауз
заплигувати і зістрибувати з неї.
Комплекс 3:
• Жим млинця сидячи
• Стрибки з повного присідам обважнення
• Кидки м'яча в стіну
• Стрибки на тумбу
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• Канат
• Бій з тінню
Завдання: комплекс виконується без відпочинку з високою інтенсивністю.
Кожну вправу робимо 30 секунд (виходить 3 хвилинний раунд). При виконанні
більш 1 раунду - відпочинок між колами 1 хвилина.
Як виконувати:
Жим виконуємо з цього становища сидячи на полу, ноги зігнуті, тулуб
злегка нахилено назад.
Для стрибків з присідам можна взяти медбол або млинець від штанги.
Канатом пускаємо «хвилі». Бій з тінню можна робити з гумкою або
легкими гантелями
Комплекс 4:
• 10 взятий штанги на груди з вису і поштовх
• 1 хвилину кидки м'яча в підлогу
• 50 подвійних стрибків на скакалці
• 30 секунд викид грифи перед собою
Завдання: виконуємо 3-5 кіл без перерви.
Як виконувати:
Перша вправа поєднує в собі дві вправи - взяття штанги на груди і поштовх.
Вага штанги підбирається індивідуально, але так щоб можна було працювати
без перерви. Гриф викидаємо перед собою (вперед-вгору) за інерцією за
рахунок ніг і плечового поясу.
Кругові тренування по системі кросфіт ідеально підходить для тренування як
кікбоксерів, так і всіх інших видів повно контактних єдиноборств. Хороший
боєць повинен володіти швидкістю, силою, вибуховою силою, м'язовою масою
і звірячої витривалістю. Для цього необхідно
Підводячи підсумки, можна сказати наступне, оскільки в кросфіт
використовують різні фізичні навантаження - швидкісну, силову, на
витривалість, а також виконуються гімнастичні вправи, то варто говорити про
те, що він ідеально підходить для тих, хто тренується з бойових видів спорту.
Плюс до цього, в системі кросфіт постійно змінюються програми тренувань, що
дозволяє розвивати абсолютно всі групи м'язів.
Також слід зазначити, що використання системи Кроссфіт в тренувальному
процесі можливо виключно у фізично підготовлених спортсменів, так як дана
методика пред'являє високі вимоги до інтенсивності тренування і здатна
завдати непоправних шкоди непідготовленому спортсмену.
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СЕКЦІЯ 7.

Архітектура та містобудування ХХІ сторіччя: теоретикометодологічні проблеми підвищення якості професійної
архітектурно-будівельної освіти.

УДК 72.01
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ НОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ МІСТОБУДІВНОГО АНАЛІЗУ»
Вигдорович Ольга Володимирівна
канд. арх., доцент
кафедра містобудування та урбаністики
У минулому навчальному році, перед акредитацією нової освітньонаукової програми за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»
третього рівня освіти (доктора філософії) кафедрою містобудування та
урбаністики була запропонована до включення до переліку вибіркових
дисциплін нова дисципліна - «Основи містобудівного аналізу».
Метою вказаної дисципліни є набуття наукових компетентностей в
галузі комплексного багатофакторного містобудівного аналізу, набуття
професійних знань в області передпроектних досліджень, спрямованих на
виявлення перспектив раціонального розвитку урбанізованих територій.
У процесі досягнення цієї мети реалізуються завдання, спрямовані на:
– застосування досліджень в передпроектному аналізі;
– визначення області наукових досліджень і проведення аналізу стану
питання в досліджуваній предметній області комплексного містобудівного
аналізу;
– виконання теоретичних досліджень;
– розробка методик визначення напрямків містобудівного розвитку
територій;
– аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень.
Предметом вивчення дисципліни є методи та принципи проведення
комплексного містобудівного аналізу територій для виявлення перспектив
раціонального розвитку урбанізованих територій.
Аспіранти, що обрали для вивчення вказану дисципліну, зможуть
застосовувати містобудівний світогляд для визначення ландшафтних
особливостей територій, визначення структурних особливостей штучного
середовища та морфології якості забудови;здійснювати первинний
містобудівний аналіз території, надавати результати досліджень з
використанням
комп’ютерних
технологій;визначати
пріоритети
для
інтенсивного освоєння території на базі проведення містобудівного SWOTаналізу;володіти навичками багатофакторного містобудівного аналізу міського
середовища;володіти навичками передпроектного аналізу, в тому числі з
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виявленням гідностей та недоліків, містобудівних умов та обмежень освоєння
територій та реконструкції забудови.
Важливими навичками стануть проведення аналізу наукової та
практичної значущості проведених досліджень, а також техніко-економічної
ефективності розробки, володіння навичками аналізування різноманітних видів
природних ландшафтів, типології об’єктів міської забудови, основних систем
інженерних комунікацій території, особливостей розвитку інфраструктури
поселень;володіння методами дослідження принципових схем та елементів
планувальних систем територій, видів передпроектного містобудівного аналізу,
стандартів графічного представлення інформації; володіння методами аналізу і
обробки експериментальних даних;володіння навичками фізичного і
математичного моделювання процесів і явищ, що відносяться до
досліджуваного об'єкта;володіння знаннями інформаційних технологій в
наукових дослідженнях, програмних продуктів, що відносяться до професійної
сфери.
Основною тематикою лекційних занять в межах дисципліни є види
містобудівної діяльності, містобудівне та територіальне зонування;
багатофакторний містобудівний аналіз. Вивчаються види предпроектного
містобудівного аналізу,композиційно-містобудівний аналіз,функціональнотипологічний аналіз, еколого-містобудівна оцінка території, а також
містобудівний аналіз міських поселень.
Багато
уваги
повинно
приділятися
виконанню
структурнофункціонального містобудівного аналізу та соціально-економічному аспекту
містобудівного аналізу. Розглядається каркас та тканина міського
організму,інфраструктура міста.
Особливу увагу у даному курсі приділено SWOT-аналізу, як інструменту
стратегічного планування територій. Вивчаються методики виявлення сильних
(Strenght) та слабких (Weaknesses) боків територій. Виконується формулювання
стратегічних можливостей (Opportunities) та аналіз можливих загроз
(Thereats).SWOT- аналіз виконується для відпрацювання стратегії планування
та формулювання підходів, які застосовуються в процесі формування стратегії
розвитку територій.
Вказана дисципліна «Основи містобудівного аналізу» покликана для
відпрацювання у молодих науковців стратегічного мислення при розгляді
планувальних обмежень урбанізованих територій та надання практичних
методик для проведення всебічного аналізу територій міста з метою їх
наукового дослідження. Така дисципліна може відповідати потребам широкого
загалу наукових досліджень, які виконуються на архітектурному факультеті
ХНУБА, та буде корисною для вивчення аспірантами за спеціальністю 191
«Архітектура та містобудування».
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УДК 72.01
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
„АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ” В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ АРХІТЕКТУРИ ТА
МІСТОБУДУВАННЯ.
Чечельницька Катерина Сергіївна,
канд. арх., доцент
Харківський національний університет будівництва
та архітектури, кафедра містобудування та
урбаністики ХНУБА
Дисципліна «Архітектурне проектування» викладається студентам усіх
курсів архітектурного факультету. Ця дисципліна є профільною та
основоположною в освіті майбутнього архітектора. Всесвітня пандемія вірусу
COVID-19, що оточує нас останні кілька місяців, не може не вплинути на
розвиток сучасних міст та архітектури в цілому. Спосіб життя змінився у
багатьох країнах світу. Це питання є найактуальнішим у сьогоденні. При
викладанні цієї дисципліни та консультуванні студентів безсумнівно необхідно
звертати увагу на світові тенденції. Коли Всесвітня організація охорони
здоров`я повідомила, що епідемія коронавірусу переросла у пандемію, по
всьому світу компанії відправили своїх співробітників працювати з дому, у
школах та університетах перенесли навчання у режин онлайн, цілі міста та
країни зачинилися на карантин. Локальний бізнес пристосувався до нових
умов, міста навчилися жити у режимі карантину, епідемія вплинула на
звички городян.
У 1991 році Майкл Портер написав статтю, що дала життя «гіпотезі
Портера». Її суть у тому, що жорсткі обмеження дають поштовх до виникнення
інновацій та збільшенню ефективності. По завершенню епохи коронавірусу ця
гіпотеза буде користуватися попитом для опису світу, у якому ми з вами
будемо жити. Навряд чи, коли закінчиться карантинна епоха, все повернеться у
вихідну точку на сто відсотків. Далеко не всі, хто зараз веде перемовини через
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Zoom або Google Meet (можливо, вперше в житті), забажають летіти через весь
світ заради таких же перемовин. Не всі, хто зараз вдома дивляться фільми на
стрімінговій платформі, стануть знову ходити у кінотеатри. А хтось не забажає
знову їхати на суспільному транспорті та продовжить кататися на власному
велосипеді чи ходити пішки. Подібні зміни у поведінці були зафіксовані на
прикладі страйку у лондонському метро у 2014 році. Дослідники порівняли
поведінку власників проїзних до та після страйку, який продовжувався лише
два дні. Виявилося, що транспортні звички змінилися у 5% пасажирів метро:
вони або зовсім перестали користуватися метро, або знизили кількість поїздок.
Епідемії та хвороби також зподвигали владу міст реорганізовувати життя
людей у власних будинках. У 1901 році був прийнятий New York State
Tenement House Act, який вимагав, щоб у кожній кімнаті у квартирі було
вікно, що виходило на вулицю, а також відкрите подвір`я та вентиляція.
Зроблено це було у тому числі під тиском гігієністів та спільноти. Допоміг і
фотограф Якоб Рііс із публікацією «Як живе інша половина», де показав, як
живуть люди у кварталах бідняків у Нью-Йорку. Коли у 2002-2003 роках світ
переживав спалах атипової пневмонії, почався процес, який сильно вплинув
на розвиток міст. Величезна кількість людей в Китаї залишалися вдома
протягом тривалого часу: карантин вводився на території різних міст з січня
по липень. Зрозуміло, що люди не перестали їсти, пити, розважатися і так далі.
Після закінчення карантину далеко не всі вирішили знову йти за покупками
пішки. Зміни у міському житті та економіці після завершення пандемії,
швидше за все, будуть такими ж. Багато хто не захоче повертатися до
докарантинних моделей поведінки.
У лютому 2020 року інвестиційна компанія MKM Partners випустила
«Індекс домосіда» («Stay at Home Index») – перелік компаній, чиї акції не
втратять в ціні у разі зростання хворих і розширення зон карантину. Цей
список з 33 компаній – прообраз міста, в якому нам доведеться жити, поки за
вікнами вирують епідемії та віруси. Зараз в Китаї відстежують, які програми
на свої смартфони городяни скачують найчастіше. Показники додатків для
доставки їжі різко не змінилися як мінімум тому, що у всіх вони і так
встановлені. Але динаміка завантажень додатків для роботи і навчання зросла.
Сервіси, які дозволяють віддалено працювати і вчитися – новий хіт
китайського інтернету. Тим часом компанії масово відмовляються від
відряджень і переводять співробітників на віддалений формат роботи. Багато
університетів запропонували своїм педагогам та студентам перейти на
дистанційне навчання за допомогою платформ Zoom або Google Meet.
Карантин дав нам поштовх у розвитку нових видів віддаленого сервісу.
Стрімінгові платформи на зразок «Нетфлікс» здобудуть чергову перемогу над
кінотеатрами в ході цієї епідемії. Стрімінг менш витратний, як для
організаторів, так і для користувачів. Наприклад, показ «Армані» на
Міланському тижні моди в цьому році був проведений за закритими дверима –
просто зробили онлайн-трансляцію. Виходить, можна не їхати в Мілан, а
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просто подивитися всі покази з дому та швидко написати звіти для свого
Telegram-каналу або Instagram.
Коворкінгі та колівінгі – це велика історія. Зараз такий формат житла
здається розсадником епідемії. Виходить, що ми від досягнень санітарної
науки XX століття намагаємося через економічні умови повернутися до того,
від чого відмовилися через небезпеку розмноження хвороб. Звичайно, процес
переходу до нових форм спільного життя не буде припинений. Але все ж
коворкінг і колівінгі – це місця, через які постійно проходить величезна
кількість людей. І виникає велике питання для нас самих: що ми будемо
робити, якщо випадки епідемій будуть тільки частішати? Трансформація
суспільного життя – це досить сильний стрес для міста. Місто – це креативна
система. Здавалося б, коли всі сидять на карантині, міське життя повинно
завмерти. Але креативність заповнює прогалини та створює нові механізми. В
умовах, коли висока щільність населення та численні переїзди підвищують
загрозу поширення вірусу, актуальності набувають ідеї «двадцятихвилинних
міст» – коли городянин може потрапити до свого лікаря, на роботу або до
друзів протягом 20 хвилин. Така організація життя дозволяє задовольняти
максимальну кількість потреб в своєму районі, а в інші частини міста
виїжджати рідше. Це допоможе скоротити швидкість поширення вірусу. Зараз
Мельбурн намагається втілити в життя цей підхід, а мер Парижа Ганна Ідальго
в рамках своєї передвиборчої кампанії заявила, що концепція
п`ятнадцатихвилинного міста стане провідною в період її роботи мером.
У майбутньому всі міські системи повинні бути налаштовані так, щоб ми
могли спокійно прожити два тижні, не виходячи з дому. Звичайно, це не
означає, що ми завтра все сядемо по домівках і більше ніколи не вийдемо.
Швидше карантин показує нам слабкі місця міського життя та стимулює
архітекторів, містобудівельників та урбаністів до трансформації структури
міст.
Інше питання сучасності, чи впливають соціальні мережі на міське
середовище, вже стало неактуальним. Зараз актуальнішим є питання, як саме
соціальні мережі впливають на міські простори. Наприклад, особливу
популярність серед студентів має соціальна мережа Instagram. Архітектурний
критик «The Guardian» Олівер Уейнрайт гадає, що не тільки незалежні
архітектори, але й всесвітньо відомі студії опинилися у пастці Instagram:
замість комфортного міського простору вони створюють декорації, що
наповнені не містянами, а користувачами. Архітектурні організації відкрито
декларують, що клієнти – замовники приватних будинків, готелів, магазинів
або великих майданів – просять проектувати, у першу чергу, «інстрарамні»
простори. Що стає, коли архітектори ставлять фотогенічність вище
функціональності? Вони починають віддавати перевагу матеріалам, виходячи
лише з зовнішньої привабливості, а не з довговічності та практичності. У
результаті з`являються облицювання фасадів, що швидко знебарвлюються чи
відшаровуються, віддзеркалюючі поверхні, що створюють сліпучі плями, або
блискучі підлоги, що стають небезпечно слизькими від найдрібніших крапель
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води. Фактично, Instagram став однією з найвпливовіших сил у формуванні
міського середовища. Існує безліч наслідків створення архітектури під тиском
соціальних мереж. Серед них – приватизація та комерціалізація публічних
просторів, проблема конфіденційності, глобальна стандартизація міських
пейзажів, екологічна стійкість та вплив пандемії на прискорення цих
тенденцій.
В який світ ми повернемося після лих і руйнувань, завданих пандемією
COVID-19? Напевно, чим далі, тим більше у міста буде можливостей на
якийсь час без особливих складнощів перетворюватися в простір з мінімумом
офлайн-комунікацій. Це питання нового погляду на стійкість. Ми вже думаємо
про те, як зробити так, щоб місто мало змогу спокійно переживати кліматичні
стреси. Тепер, мабуть, повинні думати ще й про те, що потрібно зробити, щоб
місто мало змогу спокійно жити під час криз епідеміологічного характеру. На
заняттях з дисципліни «Архітектурне проектування» дуже важливо приділяти
увагу питанням, що оточують наше життя у теперішній час. Саме обговорення
таких тем зі студентами розвиває майбутніх зодчих та готує до реального
проектування. Вирішення проблем сучасності у архітектурно-містобудівних
курсових та дипломних проектах зацікавлює студентів та формує власне
бачення майбутнього існування та розвитку міст.
УДК 71.01
КОНГЕНІАЛЬНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІН
ПРО УРБАНІСТИКУ
Божинський Назар Іванович.,
к.арх., доцент
кафедра містобудування та урбаністики
ХНУБА
Анотація: в тезах говориться про сьогоднішній стан урбаністичних напрямків
науки з перспективою їхнього розвитку
Ключові слова: урбаністика, конгеніальність, містобудування, наука.
Надзвичайна складність і багатоплановість процесів що проходять у
урбаністичній науці змушує нас постійно опрацьовувати все нові й нові
термінологічні основи знань, иноді беручи деякі терміни з паралельних наук
або напрямків. Зокрема це стосується і терміну «конгеніальний» що значить
буквально спільність за основою, за духом. Воно утворене з двох латинських
слів con — разом і genius — дух.
Досвід роботи з різноманітними дисциплінами містобудівного напрямку на
різних факультетах, різних спеціальностях та різних курсах переконливо
доводить, що всі вони міцно споріднені між собою не тільки специфічною
термінологією а й самим підходом до предмету вивчення.
Недарма навіть нібито зовсім різні спеціялізації, діаметрально віддалені
180

одне від одного, коли починають говорити про урбаністику – починають
говорити «однією мовою». Щоправда, постає проблема єдиного,
конгеніального розуміння урбаністичної та містобудівної термінології у різних
країнах. Так, у англомовних країнах урбаністика за своїм значенням
наближається до соціології та економіки міського середовища, економіки,
менеджменту, міського господарства і такого іншого.
У пост-радянських країнах під урбаністикою розуміють здебільшого
планування міста, або пов»язані з цим напрямки, англійською мовою «city
planning».
Проте, з плином часу, вже у 2020 х роках ми спостерігаємо цікавий
феномен «роздвоєння» розумінь багатьох понять, що мають аналоги у різних
мовах. Тобто одне і те саме слово, з’являючись поряд зі своїм аналогом або
просто перекладом одразу набуває якогось трохи іншого забарвлення і,
відповідно, значення. Таким чином ми отримуємо щодня величезний загал слів,
їхніх перекладів і аналогів, що стоять поруч і тому вже отримують своє
специфічне і відмінне від інших значення. Так з’являються слова зонінг і
зонування, тощо.
Схожі процеси кілька років тому розпочалися навіть у структурних речах.
З’явилися різноманітні «Школи урбаністики», урбаністичні студії, навіть
спеціалізації у навчальних закладах – які не мають ніякого зв’язку ні з
архітектурою ні з містобудуванням.
Паралельно, але вже не тільки за назвою основної дисципліни, існують
чисто містобудівні курси в автодорожніх спеціальностях, у напрямках
економічної географії, та багатьох інших. Це все не є добре чи погано – але
свідчить насамперед про близьку спорідненість напрямків людського пізнання,
що штучно розділені на різноманітні професійні спеціалізації.
Те що треба усвідомити всім спеціалістам урбаністичної науки, а ще
більше викладачам що пов’язані з викладанням таких дисциплін – вся наука
про урбаністику єдина в своїх проявах і конгеніально пов’язана в усіх навіть
термінологічно або феноменологічо заплутаних наукових ситуаціях.
Викладаючи, наприклад, дисципліну «Планування міст» різним
спеціальностям – ми повинні говорити про одне і те саме, авжеж, оперуючи
лапідарною термінологією, та зрозумілою для кожного фахівця/студента
відповідною лексикою.
Основа розвитку містобудівної та урбаністичної науки полягає не у
зашореному конфлікті структурно розділених між собою напряків, які
фактично говорять про одне і те саме, а у синергетичній співпраці всіх урбоспеціялістів та урбо-науковців. Урбаніст, що немає понять про архітектуру або
історію мистецтва або навпаки - не знається з економікою і соціологією не
може бути урбаністом за визначенням. Якщо людина не взмозі охопити цей
загал знань, який має в собі і художню, і гуманітарну, і математичну основу –
ліпше йому залишатись поза урбаністикою, або принаймні не називатися
«урбаністом». Трапляються навіть комічні ситуації, коли якийсь блогер або
журналіст, що їздить по різних населених пунктах і знімає сюжети про якість
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лавочок і доріг – називає себе публічно «урбаністом», і нажаль деяка частина
справжніх студентів-містобудівників вірить таким голослівним виразам.
Задача сьогоднішнього викладача-урбаніста полягає саме в тому, щоб
об’єднати всі близькі за духом та ідеєю (конгеніальні) знання про урбаністику з
різних напрямків науки і передати це для студентів, для молоді яка найближчі
роки формуватиме вже контекст розвитку містобудівної та урбаністичної
діяльності країни і світу.
Шкоду таким процесам може принести успадкована з радянських часів
зашореність та не універсальність наукової термінології та методичних знань.
Що отримують сьогоднішні студенти. Небезпечним також є повне відкидання
знань попередніх десятків років, які иноді мали реальну і раціональну основу,
накопичили великий досвід і науковий апарат. Розчинитися у світовій
поверхневій мішурі одноденних знань, що на кілька днів втрачають
актуальність – це нажаль, реальність сьогоднішнього студента.
Проте, як подати накопичене містобудівне знання, відкинувши не
пов’язані з життям ідеологічні макулатурні моменти слід замислитись
сьогоднішній методологічній урбаністичній науці.
Розвиток сьогоднішньої науки передбачає спільність розумін і
феноменологічних основ будь-яких знань. Авжеж, це складно і не завжди
можливо, особливо у вузькоспеціалізованих галузях знань. Але Урбаністика не
є такою. Вона покликана осмислити фактично всеохопні процеси урбанізації у
світі, що стосуються всіх і кожного.
Конгеніальною основою комплексу містобудівних дисциплін є сукупніть
транс дисциплінарних знань з усіх урбаністичних спеціальностей, включно з
історією мистецтво, соціологією, природознавством, економікою і таким
іншим. Тільки за допомогою компілятивної методики і синергетичній співпраці
усії цих напрямків науки ми зможемо правдиво і діємо дати студентовіурбаністу знання для майбутньої професії, а майбутньому науковцеві – широке
поле для подальших досліджень в цікавому світі Урбаністики.
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В останні десятиліття технічний прогрес сприяв появі значних змін в
побудові освітнього процесу в архітектурних спеціальностях. Використання
комп'ютерних програм, складних технічних інструментів, необхідність зробити
дані доступними в різних точках планети - все це є необхідністю для сучасної
архітектурної практики. Безліч інноваційних методів дослідження
архітектурних об'єктів використовується і в реставраційній практиці [1, 2, 6].
На сьогоднішній момент особливий інтерес викликає давно відомийметод
фотограмметричної побудови поверхонь, який зараз отримав новий виток
розвитку. Фотограмметрія виділилася з геодезії в середині XIX століття,
завдяки застосуванню нових засад вимірювальної техніки, заснованих на
здатності об'єктива будувати зображення об'єктів, можливості реєстрації цього
зображення фотохімічними методами і вимірювання його за допомогою
оптичних, механічних або електронних приладів та інструментів.
Фотограмметрія (Photogrammetrie є похідним від грецьких слів phōtos - світло,
gramma - запис і metreō - вимір; дослівно - вимір світлозапису) - наукова
дисципліна, що вивчає способи визначення форми, розмірів і просторового
положення об'єктів в заданій системі координат за їх фотографічними і іншими
зображеннями [3, 4, 6].
Архітектурна фотограмметрія є одним з основних засобів визначення
форми, розмірів, просторового положення і вивчення якісних характеристик
різних архітектурних та містобудівних об'єктів за допомогою безконтактного
визначення координат точок об'єкта і на основі відтворення моделі об'єкта за
стереопарою, тобто, як мінімум, з двох знімків об'єкта, зроблених з різних
позицій (точок простору). Важливою якістю фотограмметричних матеріалів є
можливість ефективно обробляти їх з використанням комп'ютера і програмних
засобів.
В даний час на перший план в фотограмметрії виступають методи
цифрового моделювання, які є новою інформаційною основою реставраційного
проектування.Виходячи з цього, кафедра РРАО намагається дати студентам
необхідні для конкуренції на ринку праці навички. За останні кілька років
стараннями співробітників кафедри в освітній процес були включені деякі з
сучасних методів дослідження пам'яток архітектури.
Метод фотограмметрії в рамках навчальної програми, впровадженої
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кафедрою РРАО, розглянуто найбільш повно, з упором на реставраційне
навчання студентів архітектурного факультету. Так, в рамках курсу
фотограмметрії студентам дається можливість ознайомиться як з теоретичними,
так і з практичними аспектами даної дисципліни. Вивчається історія питання,
застосування фотограмметричних методів дослідження в картографії, GIS
системах, в архітектурі і археології, в тривимірному моделюванні.
На практиці студентам надається можливість випробувати даний метод
для побудови обмірних креслень фасадів і планів, ортофото, тривимірних
моделей пам'яток архітектури і архітектурних деталей. В рамках курсу
студентам пропонується за допомогою раніше отриманих знань про принципи
побудови обмірних кроків, підручних засобів (смартфон з камерою або
фотоапарат, рулетка) і програм пакета Autodesk (AutodeskReCap,
AutodeskAutoCad, AutodeskRevit і ін.) зі студентськими ліцензіями, програми
AgisoftPhotoscan з пробної ліцензією, програми CloudCompare, що знаходиться
у відкритому доступі провести фотозйомку, базовий обмір, побудувати хмару
точок досліджуваного об'єкта, і на основі хмари точок створити двовимірне
креслення в форматі DWG.
У програмі AgisoftPhotoScan реалізована сучасна технологія створення
тривимірних моделей високої якості на основі цифрових фотографій.
Для реконструкції 3D моделі об'єкта AgisoftPhotoScan дозволяє
використовувати фотографії, зняті будь-якими цифровими фотокамерами з
будь-яких ракурсів (за умови, що кожен елемент реконструйованої сцени видно
принаймні з двох позицій зйомки). Процес створення тривимірної моделі
повністю автоматизований.
Для моделей з заданим масштабом, AgisoftPhotoScan також дозволяє
вимірювати відстані і розраховувати площу поверхні і об'єм. Масштабування
моделі проводиться на підставі попередніх вимірювань в межах сцени, що
реконструюється[2].
Під час занять студенти мають можливість провести обміри як на
відкритому просторі (елементи фасаду будівлі), так і в інтер'єрі (деталі
інтер'єру).Крім креслення, результатом курсу фотограмметрії є самостійна
побудова студентом тривимірної текстурованої моделі досліджуваного об'єкта,
яку в подальшому можна використовувати, наприклад, для візуалізації об'єкта
дослідження.
Таким чином, студенти отримують можливість опанувати в теорії та на
практиці нові методики проведення обмірів на пам’ятках архітектури,
навчитись здійснювати моніторинг за їх станом, виконувати дослідження на
основі використання сучасної інформаційної бази. Перспектива подальшої
діяльності в цьому напрямку потребує формування сучасного навчальнометодичного комплексу з відповідним технічним обладнанням. Тим не менш, в
процесі реального проектування після закінчення навчання наші студенти вже
можуть користуватись новою технікою та застосовувати отримані знання та
навички на досить високому рівні.
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Неможливо простежити композиційний дискурс сучасної архітектури без
звернення до паралельного і випереджаючого дискурсу модерністського
живопису. При цьому необхідно відзначити абсолютною невинність середнього
студента і навіть працюючих архітекторів в питаннях живопису ХХ століття.
Тим часом без знань цієї живопису, а також розуміння супутніх їй
філософських і літературних течій композиційне творчість в області сучасної
архітектури перетворюється в бездумне копіювання форм архітектури заходу.
Композиція модерну чітко виходить з японської графіки (люящаяся лінія,
асиметрія, детальне копіювання природних об'єктів, декоративні). Цікаво
простежити промальовування японських гравюр у Е. Мане і В. ван Гога,
розвиток ідеї у П. Гогена, Е. Дега, Ж. Сьора та інших майстрів імпресіонізму.
Також цікаво простежити лінію британських прерафаелістов.
З Арт Деко виявляється пов'язаний цілий букет мальовничих течій:
куббізм, ташизм, фовізм, сюпрематізм, лучизм, футуризм в творчості таких
майстрів як П. Пикассо, Ж. Брак, Дж. Северіні, У. Боччони, Л. Файнінгер, Ф.
Леже, А. Матісс. Різноманітність мальовничих напрямків вказує на те, що Арт
Деко - це точка плавильного котла, в якому створюється Сучасне Рух.
Ключовим є момент виникнення композиційного мови сучасного руху,
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безсумнівно пов'язаного з живописом неопластицизма Пітта Мондріана,
скульптур Ж. Вантангерлоо. Буквальне прочитання картини Тео ван Дусбурга
як архітектурного плану автоматично дає уявлення про перетікаючій простір.
Цей момент синхронізації живопису і архітектури можна помітити в творчісті
Озанфан і Ле Карбюзье. Здається ця синхронізація характерна для точки
виникнення сучасного руху. Далі можна спостерігати часті невідповідності за
часом мистецьких та архітектурних течій, пов'язаних єдиної пластичної ідеєю.
Так пластицизм 60х - початок 70х рр. пов'язаний з сюрреалізмом кінця 30х - 50х
рр. Постмодернізм принципово вільний в своїх художніх перевагах,
звертаючись до них виробляє химерні і ігрові поєднання як живописних творів,
так і літературних (Дж. Джойс, Г. Гессе, М. Пруст). Р. Стерн сам є чудовий
художник метафізичної школи. Також А. Россі звертається до творчості Дж. Де
Кіріко.
Сучасний стан архітектури пов'язан з частими зверненнями до
початкового періоду сучасного руху і вільно в зверненні до будь-яких
художньо-пластичних течій.
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кафедра архітектурних конструкцій,
e-mail: archkonstr1930@gmail.com.
Тези доповіді
1.Будинки та споруди є найголовнішою формою захисту людини від
будь-яких природних та штучних впливів на життя та діяльність кожного з нас.
2. З багатьох вимог до будівель та споруд перше місто посідає вимога
міцності, жорсткості та стійкості. Ця триєдина вимога є базовою у мистецтві
будування.
3. Якісне виконання професійних обов’язків архітектора, сантехніка,
будівельника, технолога і т.д. відповідає поняттю «мистецтво будівництва».
4. Треба зазначити, що будівельну діяльність людини природа наділила
дуже скупими можливостями. Є всього 5 статичних законів механіки, які
забезпечують загальну роботу форми споруд. Далі іде лише комбінування цих
законів.
Другою базою для виконання розрахунків конструкцій будівель є «Опір
матеріалів», що дозволяє виконувати оцінювання роботи перерізів окремих
елементів конструкцій.
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5. Якщо при проведенні розрахунків не враховувати загально відомі
якості матеріалів, їх міцність та пластичні властивості, то це може призводити
до аварій будівель або їх елементів, до пожеж і біологічних впливів на здоров’я
людини.
6. ДБН, як і нормативні документи інших країн, не замінюють собою
знання про всі якості конструктивних рішень будівель та споруд, не кажучи вже
про те, що закони «Механіки» не завжди корелюються між собою і їх
комбінації не завжди забезпечують необхідну надійність споруд взагалі.
7. Відсутність знань у архітектора про конструктивні рішення будівель
призводить до неможливості фізичної реалізації розробленої архітектурної ідеї
об'єкта проектування.
Конструктивна система та схема будівлі як спосіб реалізації об'ємнопланувального рішення.
8. Єдність конструктивної і об'ємно-просторової композиції як єдиного
цілого об'єкта що проектується.
9. Необхідність гуманізації технічних дисциплін в системі освіти
студентів архітектурних спеціальностей.
10. Система комплексної професійною підготовки у формуванні
необхідних знань у студентів архітектурних спеціальностей.
УДК 72.01
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Анотація: У статті наводяться обґрунтування актуальності поглибленого
вивчення дисципліни «Будівельна фізика» в системі формування фахових
навиків проектування у студентів архітектурних спеціальностей.
Ключові слова: архітектурне проектування, комплексні рішення питань
будівельної фізики в формуванні оточуючого середовища.
Практика ведення архітектурного робочого проектування передбачає
розробку, на ранніх стадіях, ряду комплексних рішень, що забезпечують
міцність, функціональність і естетику об'єкта що розробляється. Ці завдання
покладаються на архітекторів, які мають відповідну теоретичну і практичну
підготовку щодо прийняття архітектурно-художніх, об'ємно-планувальних і,
пов'язаних з ними, інженерно-технічних рішень, що забезпечують необхідні
експлуатаційні якості як окремих будівель, так і містобудівних комплексів в
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цілому.
З урахуванням зростаючих вимог до комфортності проживання та
діяльності людей, в будівлях різного призначення і посилюванням нормативних
вимог до теплового захисту, звукоізоляції і освітлення об'єктів будівництва
особливо актуальною стає необхідність більш глибокого вивчення студентами
архітектурних спеціальностей питань, пов'язаних з розділами будівельної
фізики:
- Архітектурно-будівельна акустика;
- Будівельна теплотехніка і кліматологія;
- Архітектурно-будівельна світлотехніка.
У відповідних розділах будівельної фізики розглядаються закономірності
перенесення тепла, передачі звуку і світла з метою забезпечення в будівлях
(спорудах) необхідних температурно - вологісних, акустичних і
світлотехнічних умов. Існуючі методи і порядок розрахунку теплотехнічних,
акустичних і світлотехнічних параметрів дозволяють оцінити відповідність
нормативним вимогам як окремих елементів, так і будівлі в цілому. Це дозволяє
приймати економічно обґрунтовані архітектурні та конструктивні рішення на
всіх етапах архітектурного проектування об'єктів різного призначення.
Необхідно
розглянути
взаємозв'язок
прийняття
архітектурноконструктивних та об'ємно-планувальних рішень об'єктів будівництва що
проектуються та вимог, що пред'являються до них діючими нормами в галузі
будівельної фізики.
Вибір матеріалів конструкцій будівлі буде диктуватися не тільки їх
естетичними, але і технічними характеристиками - теплопровідністю, і
звукоізолюючим якостями, відповідно до функціонального призначення
об'єкта. Перевірка відповідності цих параметрів нормативним вимогам
визначається теплотехнічними і акустичними розрахунками.
Вибір об'ємно - планувального рішення будівлі, в значній мірі, буде
визначатися як функціональним його призначенням, так і кліматичними
умовами регіону будівництва.
Будівельна кліматологія визначає зв'язок між кліматичними умовами та
архітектурою будівель і містобудівних утворень. Вона дозволяє дати
обґрунтування доцільності прийнятих рішень планування міської забудови,
вибору типів будівель та огороджуючих конструкцій з урахуванням
кліматичних особливостей району будівництва. З характером погодних умов
пов'язані категорії архітектурної композиції, орієнтація приміщень і будівель по
сторонах
світу,
влаштування
сонцезахисних
екранів,
озеленення,
снігозатримання, напрямок міських магістралей і т.п. Правильний вибір
розмірів і форми приміщень залежить від ряду факторів, серед яких особливе
місце займає повітряне середовище, характеристики якої залежать від
кліматичних умов і місця будівництва. Без урахування вищевикладеного
неможливо забезпечити в будівлях необхідний комфорт при мінімальних
витратах на його експлуатацію. Особливо це стає актуальним у вік енергетичної
кризи і всілякої економії енергетичних ресурсів.
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Видатні майстри архітектури (Вітрувій, Корбюзьє, Жолтовський і ін.)
надавали велике значення кліматичним умовам у формуванні таких категорій,
як композиція, стиль, образ, пластику і т.п. при проектуванні будинків. Знання
взаємозв'язку кліматичних умов з принципами архітектурного проектування
дозволяє уникнути помилок, в формуванні архітектурно-композиційних і
конструктивних рішень будівель і споруд що проектуються.
Архітектурна світлотехніка займається питаннями, пов'язаними з
проектуванням і розрахунком світлового режиму в будівлях, що є одним з
істотних факторів, які визначають функціональну відповідність об'єкта вимогам
норм.
Серед фізико-технічних факторів навколишнього середовища специфіка
світлового клімату (кількість, спектр і контрастність освітлення, яскравість
ясного і хмарного неба, тривалість сонячного впливу, кількість і спектр
ультрафіолетової радіації) впливає на щільність забудови і її планувальне
рішення, розміри і пропорції світлових прорізів , пластику і масштабність
фасадів будівель. Звідси випливає, що при проектуванні будинків світловий
клімат повинен враховуватися не тільки для створення нормальних умов
освітлення, а й в архітектурній композиції будівлі.
Для архітектурної виразності міст, окремих будівель, споруд і приміщень
застосовується природне і штучне освітлення, яке одночасно виконує
екологічну, естетичну та економічну функцію. В інтер'єрах архітектурний
світловий образ залежить від функціонального призначення приміщень. У
сучасній архітектурі виразність об'єкта досягається поєднанням природного і
штучного освітлення, застосуванням сучасних світлотехнічних і будівельних
матеріалів і конструкцій, оригінальних оптичних систем і нових архітектурних
форм.
Архітектурне проектування будівель різного призначення передбачає
створення акустично комфортних умов, що виключають можливість
проникнення в приміщення житлових, громадських і промислових будівель
шумів, від різних джерел, що перевищують нормативні значення. Рішенням
питань звукоізоляції, розробкою архітектурно - конструктивних заходів
придушення і ослаблення шуму, а також розрахунку його очікуваних рівнів
займається будівельна акустика. На початкових стадіях архітектурного
проектування будівель необхідно передбачити об'ємно-планувальні або
конструктивні рішення що завідомо забезпечують акустично комфортні умови
в об'єкті що проектується.
Питання забезпечення необхідної звукоізоляції приміщень і територій
об'єктів будівництва, в даний час, стають особливо актуальними у зв'язку з
оснащенням будівель все більш потужним та різноманітним інженерним
обладнанням, зростаючими вуличними шумами і шумом на виробництві. Чи не
останню роль у погіршенні звукоізоляції приміщень відіграє використання в
проектних рішеннях легких збірних конструкцій, звукоізолюючі властивості
яких не підтверджені акустичним розрахунком.
В умовах щільної і насиченої сучасної міської забудови стає все важче
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застосовувати архітектурно - планувальні, організаційні та конструктивні
методи боротьби з шумом. Тому заходи щодо зниження шуму в міській
забудові і в будівлях необхідно передбачати в проектах по плануванню,
забудові, озеленення та благоустрою територій на всіх стадіях проектування.
Таким чином вибір щільності забудови, орієнтація будівель по сторонах
світу, розміри і заповнення світлових прорізів, пластика фасадів, а також теплоі звукоізоляція огороджувальних конструкцій є фактори, від яких в значній мірі
буде залежати комфортність і виразність будівель, а також вартість їх
експлуатації.
Проектування об'ємно-планувального і естетичного рішення залів різного
призначення визначається умовами якісного сприйняття звукових програм і
забезпечення безперешкодної видимості. Ці питання вирішуються, на
початкових стадіях проектування, методами архітектурної акустики, що
дозволяють виконувати розрахунки необхідного обсягу і пропорцій зали,
розміщення глядацьких місць, побудови профілю огороджувальних поверхонь і
вибір матеріалів їх оздоблення, які забезпечують якісне звуковідтворення
програм, відповідно до призначення зали.
З вищевикладеного можна зробити висновок про необхідність
комплексного підходу до вирішення завдань архітектурного проектування,
який передбачає створення об'єктів, що відповідають всім вимогам діючих
норм. Виконання таких розробок неможливо без поглибленого знання
архітектором не тільки архітектурно-композиційних принципів, але і технічних
знань, в області будівельної фізики, що дозволяють забезпечити об'єкт що
проектується необхідними умовами його нормального функціонування.
Стає все більш актуальною необхідність, в процесі професійної
підготовки студентів архітектурних спеціальностей, зробити основний акцент
на освоєння методу комплексного функціонально-планувального, архітектурнохудожнього, конструктивного та інженерного проектування, в результаті чого у
майбутнього фахівця формується системний підхід до вирішення поставленого
перед ним творчого завдання. На думку автора, це дозволить на початкових
курсах навчання сформувати у студентів усвідомлений системний підхід до
вивчення не тільки спеціальних, але і інших навчальних дисциплін, що
викладаються, з розумінням їх ролі в професійній підготовці архітектора. За
таких умов студент архітектор може скласти повне уявлення про будинок, як
складну технічну систему, яка створюється для відповідних функціональних
процесів, при виконанні конструктивних, естетичних, експлуатаційних та
економічних вимог і є складовою частиною суцільного містобудівного
комплексу.
Такий підхід до підготовки фахівців-архітекторів сприятиме їх успішної
професійної адаптації в сучасних умовах ринкових відносин в суспільстві.
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По програмі «Архітектурно-містобудівне проектування з елементами
наукового дослідження» магістерської підготовки передбачена спеціалізація
«Теорія архітектури. Прикладні дослідження».
Мета дисципліниполягає в знайомстві студента з методами
містобудівного проектування, освоєнні технік, навичок і прийомів
дослідницької роботи, розвитку вміння постановки завдання на проектування,
формування проектної програми.
Основними задачами дисципліни є:
оволодіти методами наукового пошуку та прикладних досліджень в галузі
архітектури та містобудування;
оволодіти навичками проведення комплексних досліджень структурних
елементів міського середовища та пам'яток архітектури, архітектурних
ансамблів і комплексів;
здобути навички проектного моделювання та композиційного мислення,
що до сучасних об'єктів.
Зміст навчальної дисципліни передбачає виконання протягом 1 семестру
архітектурно-містобудівного проекту з елементами наукового дослідження за
темою «Концепція освоєння прибережних територій в історичній частині
Харкова», що є підготовчою стадією та пошуком теми майбутнього диплому. У
2 семестрі передбачено виконання теоретичної частини магістерської
кваліфікаційної роботи. Структура навчальної дисципліни розділена на чотири
модулі та дванадцять змістовних модулів.
Шляхом розробки теми «Концепція освоєння прибережних територій в
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історичній частині Харкова» студенти мають виконати наступні науковопроектні завдання:
- провести аналіз досвіду щодо формування концепцій освоєння
прибережних територій в історичних містах та збереження і реабілітації
культурної спадщини історичних міст по темі дослідження;
- визначити методику конкретного прикладного дослідження;
- створити інформаційну базу по об'єкту дослідження;
- розробити науково-термінологічний апарат по предмету дослідження;
- засвоїти методи графічного моделювання ситуації проектування та
методи
структурно-функціонального,
структурно-композиційного,
морфологічного аналізу об'єкту проектування;
- провести обгрунтування
концептуальних засад об'єктів, що
проектуються, на підставі визначення умов соціокультурної, функціональнопросторової адаптації пам'яток та створити регламент містобудівних обмежень;
- засвоїти методику складання наукових записок, статей, анотацій по
об'єкту прикладного архітектурно-реставраційного дослідження;
- розробити проектні пропозиції, щодо реалізації власних науково
обґрунтованих положень по збереженню та реабілітації (регенерації, реновації,
ревалоризації, музеєфікації) міського та природного середовища, що можуть
включати об’єкти спадщини;
- визначити умови збереження природного та історичного середовища
міста на підставі розробки та впровадження регламенту цінної історичної
забудови.
Протягом семестру студенти проводятькомплексні дослідження і
виконують проект забудови фрагмента міського середовища.Вони вчяться
формувати цілі, об'єкт, предмет і методи прикладного архітектурного
дослідження, які визначають самостійно, а потім обговорюють на семінарах, де
викладають свої презентації. Після натурних досліджень, визначення факторів
впливу на об’єкт проектування, оцінки умов соціальної і просторової адаптації
об’єкту
проектування складається методика комплексного дослідження.
Розробка аналітичної програми комплексногодослідження включає в себе
аналіз закордонного та вітчизняного досвіду проектування по об’єкту
дослідження та вивчення міждисциплінарних методів аналізу ситуації
проектування. Потім йде обґрунтування науково-проектної концепції
проектупо матеріалах аналітичної бази дослідження. Робота завершується
розробкою проектної програми, генплану та ескізу проектної частини.Отримані
в результаті виконання даного проекту навички є базовими для успішного
виконання магістерської дипломної роботи.
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