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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ У ВИЩИЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ:
ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
Ректор проф. Череднік Д.Л.,
Помічник ректора, д-р юрид. наук, Попова Л.М.,
Зав. кафедрою фізики проф. Даньшева С.О.
Феномен
переходу
від
індустріального
до
інформаційного
(постіндустріального) суспільства – це певна історична фаза еволюційного
розвитку людства, в якій інформація і знання продукуються в єдиному просторі
– «інформаційному», що передбачає цифрову трансформацією у всіх ключових
сферах людської життєдіяльності. Тож «інформатизація» не залишає без уваги
як повсякденне життя, так й міжнародні відносини; дозвілля і виробничі
відносини, а також, звичайно, є досить актуальною для освітньої галузі.
Відзначимо, що цифрова грамотність (або цифрова компетентність) визнана ЄС
однією з ключових для повноцінного життя та діяльності людини.
Метою роботи є дослідження доцільності впровадження цифрових
технологій (діджиталізації) в освіті, а також аналіз можливостей їх
використання в освітньому процесі сучасного ЗВО та визначення переваг
цифрової трансформації системи освіти.
Нині на державному рівні значна увага приділяється забезпеченню
ефективного використання цифрових технологій, – цифровізації, усіх сфер
людської життєдіяльності. Тому розроблено ряд важливих документів. Так,
Стратегія розвитку «Індустрія 4.0» передбачає низку певних заходів, завдяки
яким
«Україна
буде
виведена
на
рівень
високотехнологічної,
постіндустріальної країни, інтегрованої в глобальні, технологічні ланцюжки
створення цінності, що продукує в них унікальні інженерні послуги та
продукти високої якості. Для власних потреб Україна є самодостатньою в
забезпеченні своєї армії та своєї економіки найбільш необхідними
технологічними продуктами». Даний документ став підставою для розробки
Концепції «Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою», у
якій відзначається, що «цифровізація істотно збільшить продуктивність праці в
Україні та стане потужним мультиплікатором, здатним у найкоротший час
запустити українську економіку й забезпечити її реальне зростання на 10–12%
на рік», а вигоди від цифровізації матимуть усі — громадяни, бізнес, державні
службовці, політики, економіка України в цілому.
Що стосується безпосередньо освітньої галузі, то на необхідності її
цифровізації акцентовано увагу в низці національних нормативно-правових
документів. Так, у Законі України «Про освіту» (2017), до складу 8 ключових
компетентностей включено інформаційно-комунікаційну; у «Концепції
Цифрової адженди України – 2020» зазначено, що цифровізація має стати
об‘єктом фокусного та комплексного державного управління; у наказі
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про
Національну освітню електронну платформу» (2018), зазначається про потребу
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у розвитку «електронного навчання і формування цифрової компетентності
учасників освітнього процесу»;
Така дорожня карта як «Освіта. Стратегія України 2030» передбачає, що
університети мають перейти не тільки до цифрових інструментів у
традиційному навчальному процесі, а й до повністю нових цифрових моделей
навчання; розробити програми цифрової трансформації для забезпечення
конкурентоздатності освітньої, науково-дослідної та господарської діяльності
на національному та світовому рівнях.
Протягом ХХ ст. модернізація освіти була зосереджена переважно на
оновленні її змісту. Але у ХХІ ст. цього уже недостатньо, адже посилюється
необхідність удосконалення організаційних форм, методів, засобів навчання,
створення дієвого цифрового освітнього простору завдяки цифровізації освіти.
Переваги цифрової трансформації освіти проявляються, перш за все, у
тому, що забезпечуються сприятливі умови для:
– розвитку умінь навчатися самостійно, виокремлювати найбільш цінний
матеріал для саморозвитку;
– формування мобільності особистості, умінь швидко адаптуватися до
умов, що змінюються непередбачувано і стрімко;
– посилення мотивації до самоосвіти та саморозвитку;
– охоплення різноманітної аудиторії (контент стає персоналізованим),
забезпечення співпраці та інтегративності;
– побудови індивідуальної освітньої траєкторії;
– навчання у найбільш зручних умовах;
– комфортному темпі, але з оптимальним використанням часу,
виокремленого для виконання певних завдань.
Та, найголовніше, діджиталізація забезпечує перехід від «освіти для всіх
до освіти для кожного». Таким чином, розбудовується сучасний освітній
простір, у якому є всі умови для оволодіння базовими (надпрофесійними)
компетенціями.
Узагальнення світового досвіду вказує на те, що цифровізація вищої
освіти повинна включати:
1. Цифровізацію внутрішніх організаційних процесів університету:
– базові інформаційні сервіси, які використовуються у освітньому
процесі (відеоекрани для навчальних занять, хмарні технології для зберігання
та обміну даними тощо);
– електронна бібліотека (забезпечує доступ всіх учасників освітнього
процесу до наукової літератури з будь-яких пристроїв, незалежно від місця
знаходження і часу доби) з інструментами наукометричного оцінювання
показників наукової роботи та публікаційної активності здобувачів, викладачів
і співробітників університету;
– цифровізація процесів управління дослідницькими проектами, закупівлями,
взаємодією з абітурієнтами та здобувачами вищої освіти тощо;
– цифрові кампуси (досвід США, європейських країн).
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2. Створення системи цифрового маркетингу, яка б забезпечувала:
- організацію взаємодії Університету з абітурієнтами та їхніми батьками,
випускниками і роботодавцями;
- постійний моніторинг репутації університету та формування
позитивного іміджу ЗВО;
- стимулювання створення нових цифрових спільнот та інновацій на всіх
етапах освітнього циклу та ін.
Слід відзначити, що у 2020 р. в умовах запровадження
загальнодержавного карантину освітні заклади вимушені були перейти до
масового змішаного та дистанційного навчання. Тож, ми вимушено стрімко
ввійшли в середовище цифрової освіти. І поняття «цифровий університет» з
наукових публікацій перейшло на визначення реальних моделей організації
навчання у закладах вищої освіти.
Міністерство освіти і науки України активно приєднується до проєктів
цифрової трансформації у ключових сферах. Система управління проєктами від
Міністерства цифрової трансформації України налічує вже 94 проєкти
цифровізації в Україні за різними напрямами.
Основна ціль цифровізації у сфері освіти і науки України – щоб всі
освітні послуги стали більш доступними та контрольованими. Для цього
реалізовано ряд проєктів, що передбачають впровадження цифрових сервісів в
освіту і науку, автоматизацію освітніх та управлінських процесів. Серед таких
проєктів можна виділити: а) цифровізацію дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти (е-Школа); б) цифровізацію вищої, фахової передвищої та
професійної освіти (е-Університет); в) цифровізацію фінансування та послуг у
сфері науки (е-Наука).
У межах проєкту е-Університет заплановано здійснити:

автоматизацію вступної кампанії;

автоматизацію процесів набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства;

запровадження електронного ліцензування;

модернізацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

створення та модернізація єдиної електронної системи моніторингу
працевлаштування випускників.
Модернізація систем подання документів та проведення державної атестації
наукових установ і закладів вищої освіти в частині проведення ними наукової
діяльності, розвиток репозитарію академічних текстів та підключення до нього
локальних репозитаріїв і створення електронної системи доступу до нинішніх
цифрових сервісів наукового призначення – серед цілей проєкту е-Наука.
Надбавши певного практичного досвіду диджіталізації освітнього процесу
поряд з перевагами виникли певні труднощі щодо:
упорядкування нормативного забезпечення змісту, форм та структури;
удосконалення норм, що регулюють змішане і дистанційне навчання;
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заміни традиційного «аудиторного» освітнього простору на віртуальномережевий;
пошуку відповідних освітнім завданням методів і прийомів
дистанційного навчання;
налагодження ефективної комунікації усіх учасників освітнього процесу в
мережевому середовищі.
Отже, проведене дослідження підтвердило актуальність цифровізації
освітнього простору в контексті формування ключових компетентностей і
необхідність подальшого пошуку більш ефективних шляхів впровадження
цифровізації як комплексу інструментів, що оптимізують навчання,
забезпечують персоналізацію й автоматизацію рутинних освітніх процесів.
ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ХНУБА:
СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Перший проректор з науково-педагогічної роботи, доц. Бугай В.С.,
начальник навчально-методичного відділу Чорний Ю.А.
Розбудова та належне функціонування внутрішньої системи забезпечення
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі – внутрішня система
забезпечення якості) закладу вищої освіти є необхідною умовою для якісної
підготовки
здобувачів
вищої
освіти,
їх
подальшого
успішного
працевлаштування, професійного розвитку та мобільності, підвищення
конкурентоздатності закладу на ринку освітніх послуг.
Процедури та заходи внутрішньої системи забезпечення якості для
закладів вищої освіти визначені на законодавчому рівні згідно з частиною 2
статті 16 Закону України «Про вищу освіту» [1].
З урахуванням процесів інтеграції України в Європейський простір вищої
освіти важливим документом для створення та функціонування внутрішньої
системи забезпечення якості є «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення
якості у Європейському просторі вищої освіти» (ESG), метою яких є сприяння
спільному розумінню забезпечення якості освіти, не зважаючи на кордони та
між усіма стейкґолдерами [2]. Запровадження спільних підходів до
забезпечення якості освіти сприяє підвищенню взаємної довіри до визнання
результатів навчання, набутих кваліфікацій тощо.
З метою формування та впровадження внутрішньої системи забезпечення
якості ХНУБА в університеті було прийнято ряд необхідних внутрішніх
нормативних та розпорядчих документів:
 Концепція внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
ХНУБА (2014 р.);
• Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у ХНУБА (із
змінами та доповненнями) (2018 р.; 2020 р. – зміни та доповнення);
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• наказ від 31.10.2019 № 273 «Про приведення внутрішньої системи
забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ХНУБА у відповідність до
вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)»
• наказ від 22.10.2020 № 280 «Про призначення внутрішніх аудиторів
внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті»
• наказ від 22.10.2020 № 281 «Про заходи щодо внутрішнього аудиту
внутрішньої системи забезпечення якості освітньо-наукових та освітніх
програм в університеті».
Згідно з [3] метою внутрішньої системи забезпечення якості в ХНУБА є
підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти шляхом забезпечення
відповідності освітньої діяльності вимогам стандартів вищої освіти та потребам
зацікавлених сторін (стейкґолдерів). Невід‘ємною частиною підвищення якості
підготовки здобувачів вищої освіти є систематичний моніторинг та
періодичний перегляд освітніх програм та їх компонентів, моніторинг умов та
процесів освітньої діяльності, результатів навчання здобувачів вищої освіти,
забезпечення зворотного зв‘язку зі здобувачами вищої освіти, науковопедагогічними працівниками, стейкґолдерами.

Рис. 1 – Модель внутрішньої системи забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти ХНУБА
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Модель внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти ХНУБА (рис. 1), побудована за прикладом [4], включає
п‘ять рівнів, до складу яких входять учасники освітнього процесу, структурні
підрозділи, дорадчі та робочі органи університету, що формують якість освіти
та освітньої діяльності у відповідності до функціональних обов‘язків
Перший рівень представляють здобувачі вищої освіти. Згідно з [2]
важливо, щоб заклад вищої освіти активно заохочував здобувачів до розвитку
освітнього процесу під час реалізації освітніх програм.
Другий рівень внутрішньої системи забезпечення якості представляють
завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм, робочі групи з розробки,
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, науково-педагогічні
працівники, навчально-допоміжний персонал, залучені безпосередньо до
реалізації освітніх програм університету.
На третьому (факультетському) рівні внутрішньої системи забезпечення
якості реалізується започаткування освітніх програм, їх адміністрування та
щорічний моніторинг із залученням вченої ради, методичної комісії, органів
студентського самоврядування факультету тощо.
Четвертий рівень внутрішньої системи забезпечення якості включає
загальноуніверситетські структурні підрозділи, дорадчі та робочі органи,
функції яких визначаються відповідними положеннями, Статутом університету.
На даному рівні здійснюються загальноуніверситетські процеси з розробки,
апробації, впровадження, моніторингу політик освітньої та наукової діяльності,
відповідних положень, механізмів їх реалізації.
На п‘ятому рівні внутрішньої системи забезпечення якості забезпечується
прийняття загальноуніверситетських рішень та контроль за їх виконанням у
відповідності з чинним законодавством та Статутом університету.
Важливу роль в процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності якості відіграє взаємодія із зовнішніми стейкґолдерами на усіх
рівнях – від відгуків окремих роботодавців до рекомендацій регіональних рад
роботодавців, органів місцевого самоврядування тощо.
Модель внутрішньої системи забезпечення якості університету
передбачає не тільки ієрархічну будову, але й взаємодію між рівнями,
структурами в межах рівня, виконання ними певних функцій та завдань,
направлених на забезпечення якості освіти. Для удосконалення «модерування»
заходів та процедур, взаємодії структурних елементів внутрішньої системи
забезпечення якості важливе створення в університеті відповідного
структурного підрозділу, наприклад, центру внутрішнього забезпечення якості.
Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості ХНУБА в контексті
десяти стандартів та рекомендацій щодо внутрішнього забезпечення якості ESG
[2, 4] дозволив виявити її сильні сторони та шляхи вдосконалення. Майже на
90% університет забезпечений нормативними документами для здійснення
заходів та процедур, направлених на забезпечення якості вищої освіти та
освітньої діяльності. Важливим етапом для удосконалення процедури
моніторингу задоволеності здобувачів вищої освіти якістю надання освітніх
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послуг (якість освітніх програм, організація освітнього процесу, кадрове та
матеріальне забезпечення тощо) є прийняття «Положення про опитування
(анкетування) здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників»,
систематичне проведення цих опитувань з метою прийняття відповідних
рішень за їх результатами, що направлені на покращення якості освіти та
освітньої діяльності.
Потребує розвитку ресурсне забезпечення освітніх програм в частині
розвитку ІТ-інфраструктури університету, функціонування електронної
бібліотеки і загальнодоступних електронних навчальних ресурсів, взаємодії
структурних підрозділів університету через функціонування системи Eуніверситет, підтримки всіх видів навчальної діяльності через функціонування
LMS-системи, інформаційного супроводу здобувачів вищої освіти з
використанням сучасних засобів комунікації.
Отже, для вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості
ХНУБА необхідне:
1. Створення структурного підрозділу, відповідального за супровід реалізації
заходів та процедур внутрішньої системи забезпечення якості.
2. Удосконалення розподілу повноважень в частині реалізації політики
забезпечення якості між рівнями та структурними елементами моделі
внутрішньої системи забезпечення якості ХНУБА.
3. Систематичне виконання функціональних обов‘язків щодо забезпечення
якості усіма учасниками освітнього процесу.
4. Активне залучення здобувачів вищої освіти, органів студентського
самоврядування до процедур забезпечення якості.
5. Удосконалення нормативної бази університету з внутрішньої системи
забезпечення якості та прийняття нових положень (Положення про
опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних
працівників ХНУБА; Положення про електронну освітню платформу та
систему управління дистанційним навчанням (Learning Management System)
ХНУБА; Положення про внутрішній репозиторій ХНУБА тощо).
6. Удосконалення процедур формування культури та забезпечення академічної
доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.
7. Активне залучення зовнішніх стейкґолдерів, в тому числі іноземних, до
рецензування освітніх програм.
8. Удосконалення взаємодії з випускниками щодо їх працевлаштування,
надання відгуків щодо навчання на освітніх програмах університету.
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КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ
ПРОЦЕС – ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
УНІВЕРСИТЕТУ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192
«БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»)
Доц. Спіранде К. В. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Сьогодні, коли ринок освітніх послуг в Україні перенасичений, а
кількість
абітурієнтів
неухильно
зменшується,
збільшення
конкурентоспроможності вищого навчального закладу є безперечним [1].
Причинами загостренням конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг є
також збільшення кількості вищих навчальних закладів, які готують фахівців
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та підвищення вимог
роботодавців до випускників вищих навчальних закладів. В ринкових умовах
головним стратегічним завданням навчальних закладів стає забезпечення
конкурентоздатності освітніх послуг, що може бути досягнуто шляхом
збільшення популярності університету серед абітурієнтів як споживачів
освітніх послуг та забезпечення конкурентоспроможності випускників з точки
зору роботодавців як споживачів відповідних професійних знань й умінь [2].
Оскільки світ динамічно змінюється, перелік затребуваних професій на
ринку праці систематично оновлюється. Останні роки
до найбільш
затребуваних серед абітурієнтів переліку спеціальностей входять спеціальності
ІТ-сфери. Але аналіз сайтів, статей і запитів користувачів в мережі Інтернет
показав, що інженер-будівельник входить до переліку професій, які
користуються попитом серед роботодавців України. До недавнього часу ця
професія була низькооплачувана, але за останні роки українські міста помітно
почали розростатися, а разом з ними збільшується і попит на інженерівбудівельників. Прогресує будівництво висотних будинків, торгівельних
центрів, офісних будівель і об‘єктів інфраструктури. Експерти стверджують,
що через декілька років професіоналам в галузі проектування будуть платити
високі гонорари, а професія увійде в число елітних.
В сучасній будівельній галузі найактуальнішим є застосування
комп'ютерних технологій на всіх етапах життєвого циклу об'єкта будівництва.
Перехід від класичного проектування до BIM-технологій обумовлений
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розвитком інформаційних технологій і появою спеціалізованих програмних
комплексів.
Перевагами застосування BIM-технологій в проектуванні та будівництві є
зменшення термінів підготовки проектної документації; зменшення ймовірності
помилок при проектуванні; контроль ключових показників і дотримання
термінів виконання робіт; швидке надання інформації щодо результатів
досліджень і випробувань, проектної документації та звітів в електронному
вигляді; оперативне коригування вартісних показників будівництва; зниження
грошових витрат; скорочення термінів введення будівлі в експлуатацію.
Більшість країн самостійно включилися в процес переходу до технологій
будівельного інформаційного моделювання. Найбільш підготовлені з них взяли
на себе відповідальність і створили у 2013 організацію з назвою EU BIM Task
Group (Робоча група по BIM Євросоюзу), яка в 2015 отримала від Єврокомісії
фінансування. В липні 2018 року EU BIM Task Group випустила Керівництво по
впровадженню BIM для європейських державних замовників [3, 4].
Питання необхідності запровадження і розвитку інформаційного
моделювання та інформаційних технологій в будівництві досить активно
вивчається, як іноземними вченими, так і вченими України. Зокрема,
дослідженням проблематики BIM займаються: В. Талапов, К. Сухачев, А.
Томан, Л. Устиновічюс, А. Білик, М. Беляєв, А. Тесьолкін, М. Барабаш, К.
Київська та ін. [4, 5].
Впровадження BIM-технологій у світі відбувається зростаючими
темпами. Обов‘язкове впровадження BIM-технологій в України розпочато з
2019 р. Так 30 листопада 2019 р. Мінрегіон України, Офіс ефективного
регулювання, Асоціація українського центру сталевого будівництва,
«Міждержавна Гільдія інженерів-консультантів», Конфедерація будівельників
України та ініціативна група UA BIM Task Group підписали Меморандум
«Дорожня карта впровадження інформаційного моделювання будівель (ВІМ)
при створенні об‘єктів будівництва та архітектури». В рамках виконання цієї
Дорожньої карти розпочато розроблення відповідного нормативно-правового
регулювання у сфері застосування ВІМ-технологій в Україні. А саме,
впровадження в дію стандартів ВІМ шляхом гармонізації національних
стандартів у відповідності до міжнародних стандартів ISO, а також 17 лютого
2021 р. Кабінет Міністрів України затвердив розроблену Мінрегіоном
«Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного
моделювання (ВІМ-технологій) в Україні» [6] та план заходів з її реалізації.
Таким чином, застосування ВІМ-технологій, як один із ключових кроків
цифрової трансформації будівництва, вже же не є не проєктом. Проте
поступове, системне впровадження інформаційного моделювання потребує
фахівців відповідної кваліфікації, підготовлених для роботи з BIMтехнологіями. Тому на початковому етапі реалізації Концепції впровадження
ВІМ в Україні (ІV квартал 2021 року) передбачається: забезпечити умови для
навчання (підвищення кваліфікації) щодо використання ВІМ-технологій у
будівництві; розвиток інноваційних форм співпраці бізнесу із закладами освіти
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з метою задоволення потреб сфери архітектурно-будівельної діяльності у
фахівцях, що володіють необхідними компетентностями.
На виконання листа МОН України від 07.04.2020 р. №1/9-197 «Щодо
запровадження будівельно-інформаційного моделювання» нами почато
розробку механізмів впровадження цих технологій в освітній процес та
розроблено Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного
моделювання в підготовку здобувачів вищої освіти спеціальності 192
Будівництво та цивільна інженерія першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (далі Концепція). Яку було схвалено рішенням Вченої Ради університету
(протокол № 2, від 26 лютого 2021р.) та затверджено наказом по університету
(№ 75 від 10.03.2021р.).
Метою нашої Концепції є визначення механізмів впровадження цифрових
інформаційних технологій в освітній процес як інструменту для поліпшення
якості підготовки фахівців та збільшення їх конкурентоспроможності на ринку
праці [7]. Реалізувати її пропонується в два етапи.
Перший етап, провадження якого розпочато в осінньому семестрі
2020/21 н.р., передбачає: оновлення діючої освітньо-професійної програми з
введенням необхідних додаткових компетентностей та програмних результатів
навчання; введення системи міждисциплінарного курсового проектування;
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом стажування
та сертифікації; стажування здобувачів вищої освіти в провідних фірмах
України, які використовують в своїй роботі інформаційні технології; залучати
зацікавлених роботодавців до освітнього процесу; впровадження ВІМтехнологій у випускних кваліфікаційних роботах бакалаврів.
На другому етапі реалізації Концепції планується: розроблення окремих
освітньо-професійних програм для кожного професійного спрямування
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»; введення окремих освітніх
компонентів з ВІМ-технологій; розроблення Концепції впровадження ВІМтехнологій в освітній процес спеціальності 192 другого (магістерського) рівня
освіти;
впровадження
інформаційного
моделювання
у
випускних
кваліфікаційних роботах магістрів.
Розроблення даної Концепції не було спонтанним рішенням, нами вже в
цьому напрямку були виконані деякі кроки. Так кафедрою геотехніки,
підземних та гідротехнічних споруд проведенні факультативні заняття для
студентів, аспірантів та викладачів спрямовані на: освоєння розрахункового
комплексу SOFiSTiK (січень 2016 р.); освоєння програмного комплексу Revit та
можливостей його інтеграції з програмним комплексом SOFiSTiK (січень 2017
р.); випуск магістрів професійного спрямування «Промислове та цивільне
будівництво» (червень 2017 р.), які мають інноваційні компетентності з BIMтехнологій.
В січні 2020 р. на базі університету для викладачів та аспірантів
розпочато проведення факультативних занять щодо освоєння Autodesk Revit
Є. Семіоничевим керівником ТОВ «ВЕК-ЮА» філії американської компанії
«VEC California Corporation».
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Починаючи з 2020/21 н.р. до впровадження BIM-технологій в дипломні
проекти магістрів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»
залучилися і інші кафедри університету. На будівельному факультеті в
дипломних проектах магістрів професійного спрямування «Промислове та
цивільне будівництво» реалізовано інтеграцію Autodesk Revit з іншими
програмними комплексами: на кафедрі залізобетонних та кам'яних конструкцій
вперше в реалізована інтеграції Autodesk Revit та ЛІРА-САПР; на кафедрі
технології будівельного виробництва для оптимізації організаційнотехнологічних рішень зі зведення багатоповерхової будівлі використовувався
комплекс для візуального програмування «Grasshopper». На кафедрах фізикохімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів та
теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних
енергетичних ресурсів також виконано кваліфікаційні роботи магістрів з
використанням ВІМ-технологій.
Таким чином, наш університет поступово наближався до впровадження
ВІМ-технологій в навчальний процес.
Починаючи з 2020/21 н.р. кафедра графіки в межах нормативної
дисципліни «Інженерна та комп‘ютерна графіка» розпочала навчання
здобувачів всього 1-го курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна
інженерія» 3-D моделюванню з використанням програмного комплексу
Autodesk Revit. В навчальному процесі задіяні студенти 8-ми груп усіх
професійних спрямувань спеціальності. Це є першим кроком до
міждисциплінарного курсового проектування, що буде розпочато для цих
студентів з наступного навчального року.
Серед найважливіших сучасних вимог до проектної підготовки
бакалаврів
будівельного
напрямку
необхідно
виділити
наступні:
міждисциплінарні знання і здатність до міждисциплінарного обґрунтування
проектних рішень; здатність системно і самостійно мислити; виявляти і
ефективно вирішувати виробничі завдання; націленість на результативність
професійної діяльності [8].
Програма підготовки бакалаврів спеціальності «Будівництво та цивільна
інженерія» повинна бути розроблена таким чином, щоб студент отримував
знання, вміння і навички в тій же послідовності, як формується життєвий цикл
будівельного об'єкта, умовно виділивши стадії: попередній проект
(передпроектна пропозиція, техніко-економічне обґрунтування), проект
(ескізний проект, технічний проект), робочий проект і робоча документація,
будівництво, управління та експлуатація, ремонт і (або) реконструкція [8].
По мірі отримання знань щодо основних фундаментальних (математика,
фізика), загально-професійних (інженерна та комп‘ютерна графіка, опір
матеріалів, інженерна геодезія, архітектура будівель та споруд, будівельні
конструкції, сантехобладнання будівель і споруд) і професійних (спеціальних)
дисциплін (наприклад, спецкурс. архітектура будівель та споруд, основи і
фундаменти, залізобетонні та кам'яні конструкції, металеві конструкції,
конструкції з дерева і пластмас і ін.) здобувачі в курсових проектів за
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допомогою отриманих початкових навичок роботи з програмами
інформаційного моделювання будівель фактично включаються в професійну
проектну діяльність.
Запропонована система міждисциплінарного курсового проектування
дозволила почати впровадження ВІМ-технологій в навчальний процес існуючої
освітньо-професійної програми. Планується що здобувачі протягом усього
навчання будуть розробляти проекти декількох об'єктів на більшості їх стадій
проектування і будівництва. При вивченні дисциплін архітектурного профілю
студенти будуть мати можливість опанувати Autodesk Revit, використовуючи
при цьому максимально функціонал програми, від створення моделі будівлі до
випуску робочої документації архітектурно-будівельної частини проекту.
Працюючи над створеною 3-D моделлю цивільної або промислової будівлі
здобувач і далі для цього об‘єкту буде продовжувати проектування інженерних
мереж, виконувати проектування залізобетонних, кам‘яних та металевих
конструкцій, основ та фундаментів з використанням інтеграції Revit та
розрахункових комплексів, таких як SOFiSTiK, SCAD та ЛІРА-САПР. А також
розробляти проекти з технології та організації будівельного виробництва на
базі попередньо створених архітектурних 3D-моделей.
При виконанні міждисциплінарних курсових проектів з використанням
BIM-технологій є всі підстави вважати, що здобувач 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 багатоетапне проектування і
взаємозв'язок всіх елементів будівлі [9].
В нашому університеті треба підходити до впровадження ВІМ-технологій
поступово, враховуючи весь комплекс відповідних дисциплін з кожного
професійного спрямування. Для цього потрібна тісна взаємодія кафедр,
методичних комісій, навчального відділу, яка буде спрямована на послідовне
рішення цієї задачі, з коригуванням та координацією навчальних програм. При
цьому необхідно не просто навчити здобувачів користуватися інструментами
програмного комплексу, а й на міждисциплінарному рівні продемонструвати
застосування технологій у вирішенні конкретних завдань в області
проектування.
Створення конкурентоспроможної будівельної галузі, яка формує
безпечне і комфортне середовище життя і діяльності громадян, можливо тільки
при використання сучасних технологій інформаційного моделювання будівель.
Успішне впровадження BIM-технологій при підготовці висококваліфікованих
фахівців в даній сфері вимагає модернізацію змісту і технології вищої освіти.
Реалізація нашої Концепції дасть змогу: урегулювати процес
впровадження ВІМ-технологій в освітній процес спеціальності «Будівництво та
цивільна інженерія»; забезпечити взаємозв‘язок університету з проєктними,
будівельними компаніями та підприємствами, які використовують в роботі
ВІМ-технології, та виступають основними роботодавцями; сприяти
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забезпеченню розвитку «Концепції впровадження ВІМ-технологій в Україні».
Основними очікуваним результатом широкого системного впровадження
BIM-технологій в освітній процес спеціальності 192 Будівництво та цивільна
інженерія є поліпшення якості підготовки фахівців та збільшення їх
конкурентоспроможності на ринку праці.
Напрям BIM-технологій розвивається по схожій траєкторії з IT-сектором,
тому затребуваність висококваліфікованих спеціалістів в цій галузі буде з
кожним роком тільки зростати. На наш погляд поєднання класичної підготовки
інженерів-будівельників з сучасними інформаційними технологіями дозволить
підвищити привабливість університету на ринку освітніх послуг та збільшити
контингент на спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
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СЕКЦІЯ 1. Формування конкурентних переваг освітніх програм

ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОТРЕБ СТЕЙКГОЛДЕРІВ
ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
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Доц. Халіна В.Ю., Доц. Сироватський О.А.(Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Сучасне суспільство сьогодні є свідком глобальних перетворень та змін,
які охопили всю планету. Це виявилося причиною генерування новітньої
освітньої парадигми, оскільки саме освіта є найточнішим індикатором
суспільних процесів, квінтесенцією трансформацій, які відбуваються в
екосистемах різних рівнів. Тому, вона покликана бути провідником людства у
буремному змінюваному світі. Змінюються умови існування та життя –
змінюються і вимоги до освіти, і навпаки – освіта є каталізатором змін у
суспільстві та світі. Все це не просто гучні слова, а реальність, не дивлячись на
скепсис, що зустрічається все частіший у суспільстві відносно необхідності
здобуття вищої освіти.
Натомість, сьогодні помітні зрушення у процесах забезпечення якості
вищої освіти, що сприяє підвищенню іміджу та поверненню престижу. Освітні
програми сьогодні стають більш цікавими та унікальними, конкуруючи на
ринку освітніх послуг, пропонують здобувачам вищої освіти знання, вміння та
навички, які ті не зможуть здобути більш ніде. Все це стає можливим завдяки
грамотному сучасному підходу до формулювання результатів навчання, що на
сьогоднішній день є однією з найактуальніших проблематик досліджень в сфері
освіти.
На сьогоднішній день спостерігається разючий розрив між потребами
ринку праці, здобувачів вищої освіти та змістом освітніх програм, які мають
відповідати затвердженим на державному рівні стандартам вищої освіти.
Проте, саме потреби є підґрунтям для майбутніх цілей навчання. Тому, важливо
застосовувати підхід до розробки освітніх програм, заснований на концепції
сингулярності та голістичності, тобто охоплюючий думки всіх стейкголдерів,
дотичних до освітньої програми. Це дає можливість нівелювати розриви між
поколіннями та розриви у розумінні та формуванні освітніх потреб (рис.1).
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Рис. 1. Стейкголдери освітніх програм та формування освітніх потреб
здобувачів вищої освіти (розробка авторів)
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про
вищу освіту», нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти у
стандартах вищої освіти формулюється у термінах результатів навчання. Для
виконання одного з підкритеріїв якості, освітня програма має забезпечувати
досягнення всіх результатів навчання, визначених у відповідному стандарті [1].
Посилюється необхідності поступового відходження від державних стандартів
спеціальностей, в межах академічної автономії закладів вищої освіти, задля
можливості більш вільного формулювання результатів навчання, як фактору
зростання якості освітніх послуг.
При цьому основними та найцікавішими стейкголдерами та джерелами
інформації для аналітики виступають випускники, які вже пройшли певний
шлях реалізації отриманих знань та навичок і в змозі дати оцінку набутим
результатам навчання.
Наступною групою стейкголдерів, які компетентні та здатні оцінити
освітній продукт, є роботодавці, як одні з кінцевих бенефіціарів в цьому
складному та багатофакторному процесі.
Урахування всіх цих впливів в кінцевому рахунку зроблять освіту
виключно клієнтоорієнтованою. При цьому не варто змішувати та
ототожнювати дане поняття, в аспекті надання освітніх послуг, зі
студентоцентрованістю. Студентоцентрований підхід передбачає, що здобувач
є суб‘єктом із власними унікальними інтересами, потребами, досвідом і
виступає окремим учасником освітнього процесу, який готовий брати на себе
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відповідальність за власний вибір та навчання. При цьому відповідність
концепту студентоцентрованості важлива на етапі реалізації освітньої
програми, в той час як клієнтоорієнтованість, як нова філософія освіти, –
безперервна та охоплює всі етапи: від підготовки та формування освітньої
програми до оцінки результатів її реалізації.
Результати навчання, які відповідають потребам здобувачів та дотичних
до освітньої програми осіб, на думку авторів даного дослідження, мають певну
структуру, що носить послідовно-ієрархічний характер зв‘язку всередині.
Тобто, ієрархія відповідає таксономії (від знань, як когнітивного домена
найнижчого рівня, до набуття творчих навичок) (рис. 2).
Послідовність в характері зав‘язків між результатами навчання
виражається у міждисциплінарних зв‘язках, які формують логіку освітнього
процесу та освітньої програми. Наскрізні змістові лінії вибудовують структуру
наскрізних результатів навчання, які опановує здобувач.
Методично процес формулювання результатів навчання можна
представити у вигляді поетапної послідовності (рис. 3).

Рис. 2. Умовна структура результатів навчання здобувача вищої
освіти за певною освітньою програмою (розробка авторів)
Якщо деталізувати визуалізований на рис. 3 методичний підхід, то І етап
має бути спрямований на визначення навчальних потреб та формулювання
цілей навчання (докладний опис цих процесів був наданий вище). Наступним
етапом є змістовна реалізація формулювання результатів навчання, тобто
необхідно враховувати не лише повну відповідність професійному профілю
фахівця, але й наявність у нього універсальних (soft) та прикладних (applied)
навичок, також окремо можна виділити цифрові навички, як ключову потребу
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сучасності.
Наступний етап включає технічну реалізацію формулювання результатів
навчання, а саме механізм складання самої фрази, яка найбільш ефективно буде
відображати досягнення здобувача. При цьому слід наголосити на кількох
важливих моментах: ефективні діяльнісні результати навчання завжди
орієнтовані на здобувача; свідчення досягнення описує, що повинні вміти
здобувачі, щоб продемонструвати, що вони досягли діяльнісної цілі; ефективні
результати навчання є спостережуваними – їх можна побачити або почути
(поширена помилка полягає в тому, що речення починається з неспостережуваних дієслів, зокрема «знати», «розуміти», «усвідомити», оскільки
не можна побачити або почути, що хтось «знає» або «розуміє», тому ці
твердження не описують продуктивності); свідчення досягнень має бути
конкретним, чітким і значущим; ефективні результати навчання повинні
відповідати навчальним потребам; ефективні результати навчання мають бути
діагностичними; ефективні результати навчання повинні бути реалістично
доступними внаслідок навчання [3-4].

Рис. 3. Етапізація формулювання результатів навчання
(складено авторами на основі [2-4])
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Результати навчання мають бути конструктивно узгодженні з
навчальними активностями та методами оцінювання. Тому важливими етапами
є визначення та корегування співвідношення елементів цієї тріади.
Останній етап виконує контрольну функцію, а саме перевірку
відповідності сформульованих результатів поставленим цілям навчання.
Описаний вище методичний підхід до процедури формулювання
результатів навчання здобувачів вищої освіти враховує основні етапи та
включає як якісні, так і кількісні критерії, що в кінцевому рахунку збільшує
ефективність навчання, а, як наслідок, якість освітньої програми.
Таким чином, в дослідженні доведено, що результати навчання
здобувачів вищої освіти є вирішальним критерієм для оцінювання якості
освітньої програми, а також наголошено на необхідності поступового
відходження від державних стандартів спеціальностей, в межах академічної
автономії закладів вищої освіти, представлено компоненти результату
навчання, як їх ефективно сформулювати, використовуючи найбільш влучні
когнітивні дієслова (зокрема з таксономії Блума), якими є критерії якості
результатів навчання та в чому полягає методичний підхід визначення і
формулювання результатів навчання.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
НА КАФЕДРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Проф. Сергеєва Т.В., ст. викл. Музалевська Я.А., ст. викл. Ігнатьєва Н.В.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Характерна риса минулого навчального року – створення нових форм і
методів навчання. Причиною цього стали форс-мажорні обставини, що були
викликані пандемією COVID-19. Університети були вимушені перейти на
дистанційний режим навчання, що, в свою чергу вимагало задіяти усі
потужності інфраструктури, збагатити програмне забезпечення, розширити
функціонал існуючої освітньої платформи, розвинути базу даних і
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компетентність викладачів. По суті, то було комплексне системне завдання, що
охопило майже всі шаблі освітнього процесу, логічним результатом якого стали
інновації.
Різкий перехід на дистанційний режим роботи актуалізував дослідження
шляхів якісної трансформації форм навчання (які довели свою ефективність у
традиційній практиці) в е-формат [1, p.17; 2 p.1; 3, p. 55] без втрати
розвиваючого ефекту на когнітивному і особистісному рівнях. Таке
дослідження в умовах сьогодення на реальному етапі може буде здійснене, як
науково-методичний аналіз позитивних кейсів. В якості зразкового кейсу, що
може бути розповсюдженим на будь який виш України, наведений процес
переходу на виключно дистанційну форму навчання непрофілюючої кафедри
іноземних мов [4, p.92]. За приклад взята кафедра Харківського Національного
Університету Будівництва та Архітектури (ХНУБА), що приймала активну
участь у 8 Європейських проектах.
На початок карантину з приводу COVID-19 кафедра вже мали позитивні
результати завдяки системній роботі [5, p. 312; 6, p. 148; 7, p. 175; 8, p. 14]. Але,
незважаючи на те, що на протязі 8 років дослідницька група кафедри системно і
цілеспрямовано йшла шляхом змішаного навчання, перехід на суто дистанційну
форму був справжнім викликом. Як показало дослідження, виклик був
прийнятий і випробування було витримано завдяки: 1) сучасній інфраструктурі;
2) мультидисциплінарній компетентній команді розробників з числа викладачів
і співробітників кафедри, що набули міжнародного досвіду в межах
європейських проектів; 3) потужній науково-методичній базі, що розвивалася
роками в межах досліджень ефективного когнітивного і особистісного розвитку
студентів в умовах вишів.
Наявність таких умов швидше виняток, ніж правило для українських
вишів Станом на момент початку карантину 1185 студентів ХНУБА вже були
зареєстровані на платформі STVteam на базі LMS Moodle і мали особистий
обліковий запис: 440 студентів архітектурного, 217 – будівельного, 213 –
економіки та менеджменту, 182 – санітарно-технічного, 133 – механікотехнологічного
факультетів виконували завдання з іноземної мови
професійного спрямування згідно з робочим планом в режимі змішаного
навчання (22 пакети програмного забезпечення навчальних дисциплін; 30 екурсів з англійської мови; 12 е-курсів з німецької мови; 12 е-курсів з
французької мови).
Для підготовки до складання іспиту на рівень В2 за версією Cambridge
English: First був розроблений і розміщений на платформі e-комплекс «Smart
English Online» (SEO), що включає 9 модулів управління е-курсами, 17 відеолекцій, 19 відео-кліпів, 49 відео-туторіалів, 18 ppt презентацій е-курсів, пакети
діджиталізованих е-навчальних матеріалів з граматики – 4 пакети (280 задач), з
лексики – 4 пакети (457 задач), з письму – 25 комплексних матриць (89 кейсів),
з говоріння – 25 комплексних матриць, з екзаменаційної практики – 240 тестів;
7 інтерактивних словників (4663 статті), 107 інтерактивних ментальних карт
(3294 лексичні одиниці); 31 інтерактивну «граматичну кросформу» (1116
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кейсів) і 57 скролінгових тренажерів (1505 кейсів).
Крім того, на платформі були розміщені продукти 4 Європейських
проектів ХНУБА: 5 курсів з лідерства та командної роботи (SUCSID: 530349TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES); 30 курсів з розвитку людських
ресурсів (HUREMA); 35 курсів зі стійкого розвитку міст (SEHUD: 530197Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR); 30 курсів зі стійкого розвитку регіонів та
3 інтерактивні курси саморозвитку соціальної компетентності, особистісних
якостей, здатності до навчання в умовах інтенсивних технологічних,
економічних та соціальних трансформацій (SEHSI: 543651-Tempus-1-2013-1AT-TEMPUS-JPCR).
Така потужна база оцифрованих навчальних матеріалів не характерна для
українських вузів. Вона була створена завдяки участі кафедри в міжнародних
проектах, що доводить високу ефективність європейських проектів пов'язаних з
розвитком технологічної потужності університетів за умови орієнтації на
конкретний результат. Інфраструктура, навчальні матеріали і досвід, що були
надбані в межах міжнародних проектів дозволили в форс-мажорній ситуації
швидко перелаштуватися на високо-технологічний дистанційний формат.
Вибір кафедрою LMS Moodle, що використовується з 2014 року, був
повністю виправданий, бо дав можливість інсталювати будь-яку кількість
необхідних мовних пакетів та перемикати мову інтерфейсу будь-де та в будьякий час; дозволив створювати, змінювати, і зберігати онлайн-курси різних
форматів (SCORM 2004, xAPI, cmi5 та AICC); надав все для управління
процесом навчання – особисті кабінети для користувачів і викладачів, графік
навчання, можливість відправляти повідомлення користувачам усередині
платформи і за допомогою e-mail-розсилок; відстежував результати – надавав
статистику та аналітику (метрики відвідуваності занять, виконання домашніх
завдань); забезпечував взаємодію користувачів через відкриті форуми й
можливість об‘єднуватися в групи для спільної роботи над проектом; дозволив
формувати індивідуальні навчальної траєкторії – «ProgressBar»; 7) підтримав
різні формати для імпорту, експорту та міграції даних, а також обміну
електронними курсами.
До початку карантину викладачі і співробітники кафедри вже мали досвід
роботи з LMS Moodle: вони створювали курси та наповнювали їх завданнями
типу: тест (множинний вибір, коротка відповідь, есе, перетягнути у текст і т.
ін.), анкетування, база даних, відеоконференція, вікі, глосарій, завдання для
завантаження, інтерактивний контент H5P, лекція, опитування, пакет SCORM,
семінар, форум, чат, посилання, підручник, файл.
Завдяки переліченим передумовам несподіваний перехід на дистанційну
форму навчання через карантин не застав кафедру зненацька. На основі вже
діючою бази з перших днів зв'язок було встановлено зі 100% груп студентів
університету. Каналами зв‘язку для організації дистанційного навчання стали:
1) електронна пошта для здійснення документообігу; 2) меседжери Viber і
Telegram та поширення і обміну оперативною інформацією; 3) форуми на
платформі STVteam для обміну надбаним досвідом; 4) чат у Viber для
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оперативних повідомлень и отримання зворотного зв‘язку; 5) сервіс Google
Hangouts Meet для проведення робочих нарад, тренінгів, практичних занять,
консультацій, складання заборгованостей, заліків і екзаменів; 6) платформа
STVteam для самоконтролю і самооцінки; самостійної роботи, проведення
віртуальних лекцій і презентацій; туторіалів; виконання творчих, практичних і
тестових завдань з отриманням зворотного зв‘язку, що моделює взаємодію з
викладачем; роботи на тренажерах з автоматизацій мовних умінь і навичок,
роботи з електронними словниками, ментальними картами та е-підручниками;
контролю і тестування.
Опинившись в ситуації швидкого і різкого переходу на дистанційну
освіту, кафедра розробила покрокову стратегію, що реалізовувалася системно:
Етап 1 «Організаційний»: 1) збори адміністративної і дослідницькометодологічної групи з е-навчання; створення підрозділу з суто дистанційного
навчання під час карантину; окреслення зон відповідальності; 2) аналіз
поточної ситуації: перевірка готовності інфраструктури кафедри, навчальнометодичних матеріалів, викладачів і студентів до роботи в дистанційному
форматі;
3)
організація
спілкування
в
дистанційному
форматі:
перевірка/оновлення реєстрації на платформі 3717 здобувачів освіти;
отримання корпоративних адрес; відкриття корпоративного чату для
оперативного спілкування і координації дій на Viber і Telegram каналах за
правилами і з повагою до культури групового спілкування онлайн; 4) розробка
плану дій з технічної, методичної і психологічної підтримки викладачів,
співробітників і студентів.
Етап 2: «Нормативна база»: 1) розробка правил і порядку роботи в
дистанційному режимі під час карантину і їх затвердження на онлайн засіданні
кафедри; 2) узгодження графіку проведення вебінарів зі студентами в межах
традиційного розкладу занять; 3) оформлення е-журналів для фіксації
проведення занять в дистанційній формі за розкладом з е-адресами студентів;
4) правила переоформлення е-документації в традиційний формат; 5)
організація загального обліку занять завідуючими секцій і кафедри; 6)
узгодження графіку «взаємо відвідувань» занять у дистанційному форматі.
Етап 3: «Технологічне забезпечення»: 1) розширення сервісів
інфраструктури кафедри у зв‘язку з переходом на суто дистанційну форму
навчання: оновлення програмного забезпечення та інтеграція програм
Cambridge Assessment Center для FCE онлайн; 2) розробка і розсилка інструкцій
для студентів з організації робочого місця, програмного забезпечення, графіку
і порядку роботи в дистанційному режимі; 3) вдосконалення функціоналу
платформи STVteam у зв‘язку з переходом на суто дистанційну форму
навчання: розробка пакету з 59 програм дистанційного навчання; розробка
системи контролю для всіх спеціальностей і курсів ХНУБА; розробка системи
зворотного зв‘язку для всіх спеціальностей і курсів ХНУБА; розробка е-курсу з
підготовки до ЗНО в магістратуру для студентів 4 курсу.
Етап 4: «Персонал»: 1) організація серії онлайн тренінгів викладачів з
проведення вебінарів зі студентами з використанням платформи Google Class;
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2) організація онлайн майстер-класів з проблем е-навчання від європейських
експертів-партнерів з міжнародного співробітництва; 3) щотижневі робочі
зустрічі науково-дослідницькі групи кафедри з розробки нового контенту
платформи STVteam, що викликані переходом на суто дистанційну форму
навчання (дивись далі етап 6: створення контенту); 4) участь викладачів в
онлайн вебінарах з актуальних проблем дистанційної освіти, що пропонуються
відповідними освітніми організаціями через Інтернет; 5) знайомство з
положеннями і документами МОН та статтями з нагальних проблем;
Етап 5: «Планування навчального процесу»: 1) організація практичних
занять згідно з робочим планом на платформі STVteam в межах вебінарів,
організованих з допомогою Google Meet; 2) організація модульного контролю
для всіх курсів всіх спеціальностей ХНУБА у форматі тестів онлайн;
3) організація складання заборгованостей онлайн для студентів всіх курсів всіх
спеціальностей ХНУБА у форматі підсумкових тестів онлайн; 4) організація
онлайн консультацій і проведення залікової і екзаменаційної сесії онлайн.
Етап 6: «Створення контенту» (створення нових е-курсів і сервісів,
трансформація існуючих форм в дистанційні): 1) розробка інноваційної системи
зворотного зв‘язку, що моделює взаємодію студент-тутор для е-курсу ―Smart
English Online‖; 2) розробка навчальних е-комплексів: е-курсу онлайн для
початківців ―Smart English for Beginners‖; е-курсу змішаного навчання для
архітекторів на рівні В2 ―Smart English for Architects‖; е-курсу онлайн для
іноземних студентів - цивільних будівельників ―Smart English for Civil
Engineers‖; 3) розробка і наповнення контентом бази даних кафедри; 4)
трансформація задач змішаного навчання через додавання до есе текстів, аудіо
записів, тестів і діджеталізацію завдань на основі прототипів; 5) діджеталізація
модульного контролю для всіх спеціальностей ХНУБА; 6) діджеталізація тестів
для прийому заборгованостей студентів всіх курсів і спеціальностей ХНУБА; 7)
діджеталізація всіх екзаменаційних білетів з вибором 3 варіантів за рандомним
принципом для всіх спеціальностей ХНУБА; 8) розробка рекомендацій і баз
даних для підготовки студентів 4 курсу до складання ЗНО з іноземеої мови для
вступу в магістратуру; 9) розробка інструкцій для студентів з алгоритму
складання екзамену онлайн.
Етап 7: «Реалізація та оцінка якості»: 1) контроль проведення занять через
надсилання запрошень на кожне заняття у форматі вебінару від викладача не
тільки до студентів, а і до завідуючих секціями, завідуючої кафедрою і колег
для взаємо відвідувань; 2) контроль кількості учасників за інформацією із
запрошення до входу Google Meet; 3) моніторинг активності на платформі
STVteam; 4) облік проведених занять у трьох форматах: викладачем в
індивідуальному е-журналі; завідуючами секціями у таблицях Excel з
детальним описом дати і індексу групи; завідуючої кафедрою в узагальнюючий
таблиці по тижнях з підсумком результатів; 5) відеозапис вебінара і іспитів за
згодою всіх учасників з допомогою Google Meet; 6) опитування викладачів і
здобувачів освіти з метою вчасного виявлення і реагування на нагальні
проблеми; 7) корегування процесу освітньої взаємодії і, в разі потреби,
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оновлення і оптимізація навчальних матеріалів.
Як показав аналіз конкретних кейсів, перспектива розвитку
дистанційного і змішаного е-навчання пов‘язана з якісною трансформацією
кращих навчальних курсів без втрати їх розвиваючої ефективності в е-формат,
що має здійснюватися високо компетентною збалансованою синергійною
мультидисциплінарною командою, яка включає фахівців своєї справи в
предметній, освітній і IT галузі. Створення такої команди поряд та наявність
розвиненої інфраструктури – черговий виклик для університетів. Одним з
ефективних способів вирішення цієї проблеми є міжнародне співробітництво на
основі дійсного партнерства і орієнтації на конкретні результати.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПЕРІОД
ПАНДЕМІЇ COVID-19
Ст. викл. Ковтун О.О., ст. викл. Вінніченко І.О. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Необхідність швидкої трансформації навчання в університетах на
дистанційний формат в зв'язку з пандемією COVID-19 розкрила проблеми, які
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не були явними заздалегідь в умовах змішаного навчання. В рамках програми
"Навчання тих, хто навчає", яка бере початок у міжнародних проектах, було
проведено дослідження "Уроки, які ми вивчили", що дозволило зробити ряд
науково-методичних узагальнень. Систематизація виявлених проблем лягла в
основу плану конкретних дій з їх вирішення. В результаті опитування
викладачів, співробітників і студентів були виявлені наступні проблеми:
Проблема 1: технічна компетентність викладачів і студентів. Організація
дистанційного навчання потребує надбання специфічної компетентності, як
викладачами, так і студентами. Для викладачів це – 1) знання можливостей і
доступних ресурсів для здійснення дистанційних форм навчання: навчальних
платформ, програм, технік і інструментів; 2) володіння методологією
трансформації традиційних курсів у е-формат; 3) володіння технікою
діджеталізації учбових завдань. Для студентів – 1) знання процедур реєстрації
на платформі; 2) володіння культурою е-спілкування: 2) вміння працювати з
інформацією і виконувати завдання в е-форматі; 3) вміння користуватися етуторіалами і зворотним зв‘язком; 4) навички самооцінки власної успішності.
Пропозиціями, що до вирішення проблеми для викладачів може стати
організація тренінгів і майстеркласів в межах програми підвищення
кваліфікації, а для студентів - чіткі інструкції і метакогнітивні презентації екурсів.
Проблема 2: процедура реєстрація і комунікації. При реєстрації студентів
на платформі чи при запрошенні до участі у вебінарах основною проблемою
були е-адреси студентів, що змінювалися з часом. Вирішити проблему може
створення уніфікованої системи е-адрес студентів виключно для цілей навчання
по типу корпоративних адрес, як це робиться у просунутих університетах.
Проблема 3: змістовне структурування інформаційних потоків. Перехід
на виключно дистанційну роботу під час карантину через COVID-19 значно
збільшив потік інформації з різних джерел і підрозділів університету.
Відсутність компетенції і культури спілкування в е-форматі внесла забагато
«шуму» і спаму в ділове листування. Це ускладнювало координацію дій і
вчасний доступ до потрібних документів. Для вирішення проблеми достатньо
розробити маркування документів за змістом згідно з узгодженим стандартом з
метою їх структурування й переміщення у відповідні бази даних і розробити
інструкцію з ділового е-спілкування для співробітників, викладачів і студентів.
Проблема 4: оптимізація розкладу занять і навантаження у дистанційному
форматі. При дистанційному навчанні кількість студентів в групі не залежить
від розміру аудиторії и кількості посадочних місць. Це дає можливість
оптимізувати розклад занять за рахунок об‘єднання груп, що працюють за
одною програмою. Освітня платформа дозволяє на занятті одночасно зайняти
всіх студентів різними типами завдань. Це обумовлює вищу якість навчального
процесу, але значно збільшує інтенсивність роботи викладача, час підготовки
до дистанційного заняття і перевірки завдань студентів на платформі. Доцільно
оптимізувати розклад занять без скорочення їх кількості для студентів за умови
закріплення курсів однієї спеціальностей за одним викладачем. Скорочення
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навантаження за рахунок об‘єднання груп може стимулювати якість
дистанційних занять через звільнення часу на їх підготовку і перевірку завдань
на платформі. Оптимізація розкладу і використання аудиторій також можливе
при змішаному навчанні.
Проблема 5: мультизадачність. Під час проведення занять у формі
вебінарів до звичайних функцій викладача з (1) передачі і контролю знань
додаються функції (2) організатора комунікації, що інформує і запрошує групу
на вебінар; (3) модератора вебінару, що керує комунікацією в умовах
дистанційності; (4) технічного помічника, що забезпечує технічну підтримку
процесу. Одночасне виконання всіх цих функцій, що в традиційному навчанні
розподілені між викладачем, деканатом і лаборантами та потребує професійних
навичок модератора, значно збільшує навантаження і стресову напругу на
одного робітника і виснажує. Проблему мультизадачності можна вирішити,
якщо розробити методологію організації і проведення вебінарів з метою
дистанційного навчання на системній основі. Для цього треба 1) визначити
специфічні цілі, функції учасників і відповідальних за організацію і підтримку
процесу; 2) по можливості автоматизувати процеси, де це доцільно; 3)
ураховувати збільшене навантаження викладача у режимі дистанційної роботи.
Проблема 6: особистий простір, як навчальне середовище. Проведення
занять у дистанційному форматі потребує забезпечення певних умов роботи, як
для викладача, так і для студентів: 1) якісний мобільний і Інтернет зв'язок;
2) відповідне обладнання і програмне забезпечення; 3) розподіл часу доступу до
комп‘ютеру між членами родини у разі їх потреб у дистанційних навчанні чи
роботі; 4) вільний робочий простір без перешкод і втручання з боку мешканців
житла. Для вирішення проблеми перш за все необхідне розуміння, що
дистанційне навчання – це втручання в особистий простір як викладача, так і
студента. Введення цієї форми потребує регулювання: 1) визначення
зобов‘язань учасників процесу; 2) формулювання чітких правил і 3) етичних
принципів взаємодії сторін в умовах дистанційності; 4) конкретні рекомендації,
що до оснащення і організації робочого місця; 5) інструкції, що до порядку
роботи. Для цього необхідно розробити офіційне положення для університету.
Проблема 7: електронний деканат. Управління процесом дистанційного
навчання потребує створення електронного деканату, який би виконував
функції інформування, забезпечення зворотного зв‘язку, організацію учбового
процесу, контролю, збору і аналізу статистичних даних, розповсюдження
надбаного досвіду та інші. Для цього необхідне створення інтерактивних баз
даних факультетів і спеціальних форматів для електронного документообігу.
Якщо узагальнити результати роботи під час карантину через COVID-19,
можна констатувати, що з завданням впоралася тільки ті кафедри, що вели
попередню системну роботу з вдосконалення освітнього процесу в напрямку
розвитку інноваційних форм навчання взагалі і е-навчання зокрема. За період
тривалої роботи у режимі дистанційного навчання такі кафедри розширили
потужність інфраструктури, розвинули свої людські ресурси безпосередньо в
процесі переходу на дистанційне навчання; розробили інноваційні підходи до
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трансформації традиційних форм у дистанційний формат; створили електронні
базу даних і нові е-курси на основі існуючих прототипів; організувала роботу у
форматі вебінарів з інтеграцією завдань на навчальній платформі; організували
і забезпечила необхідними матеріалами складання заборгованостей студентів.
Цікаво, що ті кафедри, що традиційно працювали з великою кількістю
студентів, впоралися набагато краще, ніж вузько-спеціалізовані кафедри.
Можливо, вони виявилися більш готовими до виклику, оскільки мали розвинуті
бази даних студентів. Зразковим прикладом є кафедра іноземних мов
Харківського Національного Університету Будівництва та Архітектури. Ще до
початку карантину на платформі кафедри було зареєстровано 4213
користувачів; викладачі кафедри провели 1383; всі навчальні дисципліни були
забезпечені матеріалами для здійснення дистанційного формату навчання:
курси лекцій в е-форматі відео-лекцій, відео-кліпів; відео-презентацій; відеотуторіалів і презентацій е-курсів; матеріали для практичних робіт в е-форматі
пакетів діджиталізованих завдань, що оздоблені ключами, забезпечують
зворотний зв‘язок і мають систему самооцінювання; е-пакети контролю:
модульного, залікового і екзаменаційного; набори тестів е-курсів; інтерактивні
словники і інтерактивні ментальні карти; інноваційні тренажери розвитку
навичок.
Результати дослідження ефективності навчання під час карантину
показали, що окрім об‘єктивних показників якість дистанційного навчання
опсередкована якісною моделлю навчання, що враховує: 1) характеристики
суб‘єктів освітньої взаємодії (студента і викладача) та навчального середовища;
2) науково обґрунтовані закономірності когнітивного і особистісного розвитку
студентів в умовах вишу; 3) досвід надбаний на протязі практики навчання у
виші, в тому числі в межах міжнародних проектів і роботи в провідних
університетах; 4) використання психологічних закономірностей роботи пам‘яті
і мислення; 5) доступні можливості сучасної платформи, програм і плагинів.
В якості позитивного прикладу можна навести створення навчального
контенту платформи STVteam, що базувалося на принципах авторської екогуманістичної наукової школи, яка розглядає навчальний процес як взаємодію
того, хто навчається як живої відкритої системи, з штучно створеним
навчальним середовищем. Оптимальне навчання відбувається у навчальному
середовищі, що моделює реальні професійні ситуації. Таке моделювання
обумовлює формування розумових і практичних дій в процесі рішення учбових
завдань, які спрямовані на вирішення
професійних, соціальних та
організаційних проблем, що відповідають когнітивним, комунікативним та
регулятивним функціям свідомості. Оригінальність розробок полягає у
врахуванні закономірностей комплексного когнітивного і особистісного
розвитку студентів у технологічному навчальному середовищі на основі
психологічних закономірностей мислення.
Якщо дуже стисло узагальнити, то специфіка збудованого технологічного
навчального середовища полягає у метакогнітивній основі [1, с.187-196], що
включає «навчання навчанню», яке потребує знання про процес пізнання, про
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себе, про навчальне середовище, про предмет і, як результат знання предмету.
Студент проходить всі етапи «кола пізнання» (досвід – рефлексія –
концептуалізація – практика – новий досвід) [2, с. 232–255] рухаючись по
«сходах компетентності» (неусвідомлене невігластво – усвідомлене невігластво
- усвідомлене знання – неусвідомлене знання) [3]. Все це відбувається в межах
змодельованого «кола самопізнання» (навчальна подія – усвідомлення її
особистісного сенсу – оцінка можливості його реалізації в наявних умовах –
вибір стратегії реалізації сенсу – повторення успішних дій, що обумовлює їх
автоматизацію і інтеграцію у внутрішні ресурси у вигляді компетентностей,
якостей і здібностей [4, с.180].
Цей процес діє згідно психологічних механізмів саморозвитку, де
навчання і виховання (когнітивний і особистісний розвиток в синергії
свідомості і поведінки) здійснюється на основі взаємодії зовнішньої і
внутрішньої діяльності, що мотивується прагненням врівноважити сенси ресурси – умови і оптимізується винесенням наперед стратегічної мети, що
організує дії у систему, де результат попередньої дії стає способом здійснення
наступної. Ефективність всього процесу розвитку залежить від широти
стратегічного орієнтування особистості (на виживання, на якість життя, на сенс
життя) [5, с.43].
Навчальний процес діє через задачі, що мотивують і цілеспрямовують
учбову діяльність, яка оптимізується через моделювання науково-дослідницької
і предметно-практичної діяльності. Оптимальній роботі пам‘яті і мислення
сприяє розгортання навчального предмету як системи від сутності на шляху
простеження історії її походження з подальшим виведенням із сутності явищ [6,
с.205]. Інтерактивні е-комплекси [7, с.175-176] розвивають компетентність на
основі моделювання природних предметних дій.
Завдяки інноваційному підходу нівелюється розходження між теорією та
практикою, оптимізується індивідуальні навчальні стратегії, прискорюється
процес засвоєння дисципліни, бо розвиваються не тільки предметні дії, а і
інтелектуальні вміння, навички та здібності. Крім того вдосконалюються
когнітивні, особистісні та соціальні якості [8, с.13]. Навчання в термінах дій
через задачі є водночас ефективним (доведено довгостроковим навчальним
експериментом в природніх умовах вишу), науково обґрунтованим,
інноваційним і зрозумілим для е-реалізації.
Перспектива розвитку дистанційного е-навчання полягає у якісній
трансформації кращих навчальних курсів без втрати їх розвиваючої
ефективності в е-формат на основі розуміння реальних проблем, що стають
перед здобувачами, викладачами, розробниками курсів і університетами
взагалі.
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ТРАНСФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА
НА РИНКУ ПРАЦІ ТА ОСНОВНА СОЦІАЛЬНА НАВИЧКА
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Доц. Халіна В.Ю.,доц.. Буцький В.О., викл. Устіловська А.С.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Трансформація соціально-економічних систем, яка відбувається зараз
прискореними темпами, вимагає ще більш швидкої перебудови освітньої
системи таким чином, щоб вона не лише відповідала вимогам сучасності, але й
була на крок попереду. Економічний Форум в Давосі (2019 р.) згенерував ряд
основних тез, серед яких, важливою є думка Дж. Ма щодо основних векторів
розвитку (4E): E – education (освіта); E – entrepreneurship (підприємництво); E –
electronic infrastructure (електронна інфраструктура): E – e-government
(електронний уряд) [1]. Вочевидь, що розвиток цивілізації наближається до
цього упритул, а в сфері освіти – це вже нова реальність.
Трансформаційне суспільство – це суспільство докорінних змін, процес
набуття ним нових рис, які відповідають вимогам часу, в якому відбуваються
зміни в життєвих стандартах, зразках поведінки і потребах, які часто
супроводжуються негативними явищами, стражданнями багатьох людей.
Зазначено, що трансформація передбачає вектор змін, які можуть бути як
прогресивними, так і регресивними. Головне в трансформації – саме
перетворення форм і змісту суспільного життя, її інституційної сфери, норм,
цінностей, ментальності та інших соціокультурних сторін соціуму [2].
Основою трансформацій є зміни. З власного багаторічного досвіду
авторитетний британський експерт Бриґґауз Т. знає, що від бачення до
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реальних змін – непростий шлях. Це тривалий процес дії, імпровізації,
оцінювання й зміни курсу з урахуванням досвіду й обставин. Одна з
найбільших перешкод на шляху змін – неузгодженість між різними
елементами, що мають їх гарантувати. Якщо одного чи кількох бракує, процес –
як це часто трапляється – гальмується [3].
Освіта – окрема повноцінна галузь економіки, яка генерує інтелектуальні
продукти [4]. Якісна освіта включає розвиток тих навичок, цінностей,
установок і знань, які дають громадянам можливість вести здорове і повноцінне
життя, приймати обґрунтовані рішення і вирішувати місцеві і глобальні
проблеми.
Як зазанчено у Рамковій програмі дій щодо здійсненню мети 4 в області
сталого розвитку (2016 р.): природні катастрофи, епідемії та конфлікти і
пов'язане з ними внутрішнє або транскордонне переміщення людей можуть
завдати непоправної шкоди цілим поколінням, залишивши їх без освіти і без
підготовки до участі в соціальному і економічному відновленні їх країни або
регіону. Кризова ситуація є найбільшим перешкодою в доступі до освіти,
сповільнюючи і в деяких випадках повертаючи назад досягнутий за останнє
десятиліття прогрес в справі досягнення цілей «освіти для усіх». Освіта в
надзвичайних ситуаціях надає безпосередній захист, забезпечуючи здатні
врятувати життя знання та навички і надаючи психологічну підтримку
порушених кризовою ситуацією людям. Освіта також наділяє дітей, молодь і
дорослих навичками щодо запобігання катастроф, конфліктів і захворювань,
сприяючи тим самим сталого майбутнього [5].
Цією ж програмою [5] задекларовано до 2030 року забезпечити, щоб всі
учні здобували знання і навички, необхідні для сприяння сталому розвитку, в
тому числі за допомогою навчання з питань сталого розвитку та сталого
способу життя, прав людини, гендерної рівності, пропаганди культури миру та
ненасильства, глобальної громадянськості і усвідомлення цінності культурного
розмаїття і вкладу культури в сталий розвиток. Визначено нове поняття – освіта
задля сталого розвитку (ОСР) [5].
Однією з найважливіших складових сучасної освітньої парадигми має
стати, безперечно, діджиталізація. Б. Гейтс, наприклад, вважає, що програмні
субститути для різної діяльності – будь то водії, офіціанти або доглядальниці
прогресують і з часом технологія буде знижувати попит в роботі, особливо в
нижній частині професійного спектру. Через 20 років попит на працю в
багатьох областях діяльності буде істотно нижче, ніж сьогодні і цей нюанс
необхідно утримувати у своїй ментальної моделі.
Слід зазначити, що діджиталізація освіти задекларована в усіх
стратегічних документах щодо розвитку освітньої системи Україна на
найближчі десять років.
Криза миттєво візуалізувала усі можливі прогнози, які робили
футурологи щодо тенденцій розвитку світової екосистеми та зробила багато
довгострокових сценаріїв реальністю вже зараз. Це потребує потужної
мобілізації зусиль для пристосування до нових умов.
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Сьогодні хіба що ледачий не говорить про важливість розвитку soft skills
для посилення професіоналізму у будь-якій сфері діяльності. Це пов‘язано з
кількома взаємозалежними причинами: прискорення зміни зовнішнього
середовища; посилення вимог роботодавців; необхідності перенавчання та
зміни видів діяльності відповідно до кон‘юнктури ринку праці.
Під час впливу екзогенних змін, особливо, якщо цей вплив потужний і
потребує миттєвої реакції та трансформації умов здійснення діяльності, крім
наявності професійних навичок, які як правило, закріплені більш міцно,
необхідний ще певний перелік навичок, що сприяють адаптації.
При цьому, за відсутності soft skills, відчувається сильніший опір змінам
та, відповідно, збій у діяльності через неможливість здійснювати її звичними
методами і, як наслідок, ухвалення ірраціональних рішень, що призводять до
неочікуваних результатів.
Опанування необхідних навичок та їх накопичення дає змогу поступово
адаптуватися до кризових умов, а саме попередньо вивчити існуючий досвід і
намагатися застосовувати його, аналізувати поточну інформацію і адекватно її
оцінювати, і, в решті-решт, знайти та впровадити нові методи та задіяти
внутрішні резерви для повернення в рівноважний стан (або переходу в новий).
Все це забезпечить в результаті повну адаптацію та ефективність діяльності в
нових умовах.
Трансформаційна грамотність – це здатність системи реагувати на
виклики руйнування способами, які виходять за рамки зусиль з простої
оптимізації статус-кво. Це здатність системи усвідомлювати і погоджувати
майбутні можливості в міру їх появи. Ця здатність заснована на глибокому
слуханні, відчутті соціального поля і в активізації впевненості в діях, щоб
стимулювати колективні дії, що випливають із загального розуміння і
усвідомлення всього [6].
Зараз у світі відбуваються наймасштабніші трансформації за останні
кілька десятиліть. Їх концентрація настільки велика, що, безперечно, викликає
занепокоєння, страх і, звичайно, супротив у більшості людей. Звідси випливає
необхідність розвитку трансформаційної грамотності, яка покликана
нівелювати негатив по відношенню до змін і стимулювати пошук можливостей
у будь-якій кризовій ситуації.
Підприємництво є тим видом діяльності, який найбільш болісно реагує на
зміни, що мають місце сьогодні. Бізнес різного масштабу стикається з
викликами, які генеруються та трансформуються щодня і має бути готовий до
адаптації.
За статистикою, кожен другий житель Європи, хоч раз організовував свій
стартап або брав у ньому участь. І багато бізнес-невдач зумовлені саме
відсутністю підприємницьких навичок, які варто розвивати якнайраніше,
бажано ще у школі [7].
Цього року традиційно на Світовому Економічному Форумі були
озвучені навичок майбутнього. Виконавчий голова форуму професор Клаус
Шваб наголосив, що зараз ми маємо у своєму розпорядженні інструменти, а
33

щедрість технологічних інновацій, що визначають нашу сучасну епоху, можна
використати, щоб розкрити людський потенціал. До 2025 року 50% усіх
співробітників потребуватимуть перекваліфікації, оскільки впровадження
технологій зростає, згідно зі звітом Світового економічного форуму про
майбутнє робочих місць. Критичне мислення та вирішення проблем посідають
перше місце серед навичок, за якими, на думку роботодавців, зростатиме
популярність у найближчі п‘ять років. Нещодавно з‘явилися такі навички
самоуправління, як активне навчання, стійкість, толерантність до стресу та
гнучкість [8]. Глобальна пандемія, яка зараз триває, спонукає нас, і усе
суспільство активніше застосовувати нові технології в житті та на роботі й
підтверджує важливість медійної та інформаційної грамотності. А у світі
постправди та жорстких реалій українського інформаційного простору
медіаграмотність для кожної людини – це справді необхідний інструмент для
захисту від дезінформації та фейків.
У майбутньому (до 2040 р.) затребуваними компетентностями будуть ті,
які не зможуть генерувати машини та роботи, а саме: здатність приймати
рішення, аналізувати можливі втрати і вигоди від майбутніх дій; генерування
ідей, причому важлива не їх якість, а, як не дивно, кількість, з яких штучний
інтелект буде прораховувати можливі варіанти; вміння персоніфіковано
навчати інших; вміння розуміти довгострокові результати навчання і вплив на
них отриманої нової інформації; оригінальність; творче мислення;
адаптивність; винахідливість; крос-функціональність та міждисциплінарність.
Тож, слід наголосити на тому, що в майбутньому винахідливість буде
найбільш популярним навиком, і педагоги, що піклуються про своїх учнів,
повинні створювати навчальні програми, аби забезпечувати саме такі вміння.
Інструментами для розвитку підприємницьких навичок, які є найбільш
ефективними, виступають: стажування для студентів у діючому бізнесі, досвід
підприємництва, який на відміну від стажування, досвід підприємництва
пропонує студентам, у яких є життєздатна ідея і бажання розвивати свій бізнес,
можливість рік побути підприємцем, робота з кейсами (все більш популярною
формою групової роботи над практичними завданнями стають хакатони), схеми
наставництва, послуги інкубаторів.
Янінг Дуан, представник University of Bradford, називає такі правила
вдалої навчальної програми: впровадження підприємницької освіти як
позитивної розвиваючої діяльності; заохочення самооцінювання для студентів,
щоб ті зрозуміли, наскільки добре розвинули свої навички; пов'язання навчання
з прикладами підприємців і перевагами, які вони приносять бізнесу [9].
Загалом більшість видів діяльності, професійної і не дуже, які з‘являться
у майбутньому, будуть покликані зберегти цілісність екосистеми, життя та
здоров‘я людей та тварин, ресурси для подальших поколінь та гарантувати
безпеку кожному. Таким чином, забезпечуючи досягнення встановлених
глобальних цілей сталого розвитку.
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ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЛАТФОРМИ ZOOM
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Доц. Шаповалова О.О. (Харківський національний університет будівництва
та архітектури)
Чимало викладачів, здобувачів вищої освіти, учнів та студентів у світі
використовують для дистанційного навчання Zoom, спеціалізовану платформу
для проведення інтернет-занять і конференцій. Організувати онлайн-лекцію чи
конференцію може будь-який користувач, який має обліковий запис.
Безкоштовний обліковий запис дозволяє проводити відеоконференцію
тривалістю 40 хвилин. До зустрічі може підключитися будь-який слухач, який
має її ідентифікатор або посилання на неї. Конференцію можна запланувати
заздалегідь і зробити її повторюваною, вказав з якою періодичністю вона має
повторюватись та в котру годину вона повинна починатися (рис.1).
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Рисунок 1 – нтерфейс та діалогове вікно планування конференції
в ZOOM
Zoom дозволяє викладачеві вести лекцію з включеною камерою,
аудіо зв'язком, демонстрацією свого екрану (або окремого вікна,
частини екрану тощо) і використовувати вбудовану інтерактивну
дошку (рис.2).
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Рисунок 2 – Вигляд вікна ZOOM конференції

Крім того, викладач може контролювати підключення та відключення
мікрофонів слухачів – це зручно, якщо під час проведення лекції вам необхідна
тиша. Також кожен зі слухачів має можливість вмикати та вимикати у себе звук
та відео (перші два пункти меню н рис.2). Пункт меню Безпека дозволяє
забезпечити належний рівень зручності конференції та зробити її безпечніше.
Через це меню організатори або співорганізатори отримують доступ до таких
функцій як блокування конференції, включення залу очікування, видалення
учасників, заборону демонстрації екрану, спілкування в чаті без відома
організатора, зміну особистого імені й коментування для учасників.
Зручною опцією ZOOM є демонстрація екрану, яка, з одного боку, надає
викладачу можливість широко використовувати в процесі дистанційного
навчання презентаційні слайди, відеоматеріали, графічний, табличний та
текстовий матеріал, а з другого – перевіряти результати роботи слухачів,
вказувати на помилки та доводити до відома всієї аудиторії, на що слід
звернути увагу. До того ж робота в режимі демонстрації екрану за дозволу
організатора слухачам надається можливість коментувати матеріал та
дистанційно керувати відкритим документом (рис.3).
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Рисунок 3 – Вигляд меню та інструменти коментарів в режимі демонстрації
екрану
Параметри сумісного використання демонстрації екрану налаштовуються
організатором конференції (рис.4).

Рисунок 4 – Діалогове вікно налаштування сумісного використання
демонстрації екрану
У режимі демонстрації екрану до послуг користувачів ZOOM надається
також дошка повідомлень, яку можна використовувати для рукописного тексту,
малюнків та інших матеріалів, якщо в них виникає потреба при розв‘язанні
задач, розгляду прикладів чи наочного пояснення матеріалу, що викладається
(рис.5). Дошка повідомлень може застосовуватись як викладачем, так і
слухачами.
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Рисунок 5 –
Вигляд дошки повідомлень та її інструменти в режимі
демонстрації екрану
У чаті конференції слухачі можуть надсилати питання, обмінюватись
повідомленнями, прикріпляти файли. Опція Запис дозволяє налаштувати
автоматичний запис лекції, щоб слухачі, які не змогли «бути присутнім» на
занятті, подивилися лекцію в зручний для них час. Зрозуміло, це далеко не всі
функції Zoom.
Функція «сесійні зали» (breakout rooms) дозволяє розділити конференцію Zoom
на окремі кімнати обговорення. Сесійних залів можна створити до 50, в
кожному залі може бути до 200 учасників. Для того, щоб включити «Сесійні
зали» необхідно зайти в персональний кабінет - налаштування - конференція на конференції (розширені) - сесійний зал та активізувати цю опцію (рис. 6).
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Рисунок 6 – Вікно налаштування розширених можливостей ZOOM
На екрані монітора справа внизу в пункті Додатково з'явиться кнопка
«сесійні зали» (breakout rooms). Організатор мітингу Zoom може розділити
учасників на окремі сесійні зали вручну або автоматично (рис. 7). Учасники
кімнати обговорення мають всі можливості обміну аудіо, відео та екранами
моніторів. Вони можуть писати в чат і вести запис заходи.
Крім цього учасники можуть запросити допомогу (ask for help) і запросити
в свою кімнату організатора заходу (invite host). Для завершення роботи
сесійних залів натисніть в меню сесійних залів "Закрити всі зали". У цьому
випадку через 60 секунд сесійні зали завершать свою роботу і всі учасники
автоматично повернуться в основну конференцію.
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Рисунок 7 – Діалогове вікно створення сесійних залів
Функція «сесійні зали» буде особливо корисна для викладачів і всіх, хто
займається дистанційним навчанням. Організатор конференції може роздати
індивідуальні завдання учням і розподілити їх на окремі зали.
При проведенні лекцій в онлайн режимі викладач може демонструвати на
екрані заздалегідь підготовлену презентацію, ідеї якої більш повно розкриває,
наводячи приклади та обговорюючи специфічні моменти. Слухачі бачать
основний матеріал на екрані і мають можливість за необхідності
законспектувати найбільш важливе та спитати про те, що цікавить.
Викладач може демонструвати додаткові матеріали: документи, таблиці,
зображення, відео тощо. Це створить різноманітність і буде сприяти залученню
слухачів в навчальний процес. Варто ділити інформацію на логічні блоки, та на
переході між темами акцентувати увагу слухачів на найбільш важливих
постулатах.
Під час подання матеріалу краще уникати монотонності, говорити
емоційно, але без активних рухів в кадрі, тому що зображення може
передаватися з затримкою, що може викликати роздратування слухачів.
Використання анімації на слайдах може "оживити" вашу презентацію.
Аналогічно з малюванням на екрані або покажчиком мишки. Також можна
спонукати слухачів до самостійних дій: можна запропонувати всім відкрити
посилання або знайти інформацію за певною темою в мережі.

ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Доц. Гіль Ю.Б. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Вчитися можна по-різному: у великій аудиторії серед однодумців,
індивідуально з педагогом, дистанційно або навіть самостійно.
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Серед перерахованих способів одержання знань дистанційне навчання
займає особливе місце. Воно має масу переваг і є відмінною альтернативою
класичним заняттям, але також має свої особливості, які можуть поставити під
загрозу успіх усього задуму [1]. У статті ми розповімо, чому майбутнє за
дистанційною освітою, з якими проблемами можуть зіткнутися ті, хто вибрав
цей спосіб навчання, і як їх подолати.
Переваги й актуальність дистанційного навчання.
Дистанційне навчання – це процес одержання знань, при якому викладач і
студент фізично не перебувають в одному місці. Тобто навчання здійснюється
віддалено через Інтернет за допомогою відеодзвінків, онлайн-курсів або
мобільних додатків.
Міжнародний ринок електронного навчання зростає колосальними
темпами: очікується, що до 2025 року він досягне позначки в 325 мільярдів
доларів [2]. Це цілком зрозуміло, оскільки онлайн-навчання рентабельне,
зручне й корисно для населення в цілому. Одним з його основних переваг є те,
що воно доступне кожному, ціна на навчальні рішення має тенденцію падати.
Віддалене навчання – ідеальне рішення не тільки для студентів, але й для
співробітників, які прагнуть підвищити кваліфікацію, а також для тих, хто по
різних причинах не може здійснювати поїздки в університет або інший
навчальний заклад. Можливість одержувати знання, не виходячи з будинку,
робить процес навчання комфортним, гнучким і менш стомлюючим, наприклад,
тому, що не потрібно витрачати час на збори в навчальний заклад або
подолання пробок.
У сучасному світі онлайн-навчання стає не просто зручністю, а
необхідністю. Через пандемію COVID-19 знаходження в закритих приміщеннях
групами перетворилося в велику проблему, тому в усьому світі виникла
потреба в соціальному дистанціюванні й примусовому карантині. Із цієї
причини дистанційне навчання стає як ніколи актуальним і вводиться у всіх
освітніх закладах.
Проблеми дистанційного навчання й способи їх вирішення.
Необхідність і переваги електронного навчання незаперечні. Однак на
практиці як студенти, так і викладачі стикаються із серйозними труднощами,
які заважають успішному навчанню. Зараз ми розглянемо шість
найпоширеніших проблем і запропонуємо поради для їхнього вирішення.
Проблема 1: складності з адаптацією до онлайн-формату
Перехід від традиційних занять в аудиторії до онлайн-формату робить
процес навчання зовсім іншим. Якщо у звичайній аудиторії від студентів
очікується пасивне слухання й конспектування, то віртуальні дискусії, робота з
особистим кабінетом і матеріалами в різних мультимедійних форматах
вимагають дій. Студентам з «традиційним» складом розуму буває важко
адаптуватися до подібних змін.
Рекомендації для викладачів: заздалегідь повідомите студентів, що слід
очікувати від онлайн-формату, поясніть, скільки матеріалу їм має бути освоєно,
який підхід до навчання й скільки часу в середньому займе одне заняття.
42

Опублікуйте посилання на ресурси, де студенти можуть знайти підтримку
й зняти емоційне навантаження, наприклад, такі як гаряча лінія психологічної
допомоги, сайти з різними медитативними і дихальними практиками.
Призивайте студентів ділитися один з одним порадами й стратегіями, які
допоможуть адаптуватися до дистанційного навчання.
Рекомендації для студентів: насамперед, необхідно прийняти нові
обставини з відкритим серцем і розумом. Якщо ви зазнаєте опір, визнайте його
й не звинувачуйте себе. Пам'ятайте, що будь-які зміни викликають дискомфорт.
По-друге, акцентуйте увагу на перевагах електронного навчання: не потрібно
витрачати час і гроші на транспорт, щоб доїхати до місця навчання; є
можливість самостійно вибирати час для занять; домашнє середовище – менш
стресове; дистанційне навчання дає можливість оволодіти новими навичками.
Проблема 2: низька комп'ютерна грамотність.
Відсутність комп'ютерної грамотності є серйозною проблемою в
сучасному світі, яка торкнулася як студентів, так і викладачів. Багато дотепер
не вміють працювати з персональним комп'ютером (ПК) і стандартними
офісними додатками типу MS Word і Powerpoint. Навіть серед досвідчених
викладачів і студентів може виникнути нерозуміння інструментів
дистанційного навчання, таких як освітні онлайн-платформи, системи
відеоконференцзв‘язку, різні додатки, пов'язані зі спілкуванням і переглядом
навчальних матеріалів. Проте технологічні навички є обов'язковими для
успішного проходження дистанційного навчання.
Рекомендації для викладачів: освітні заклади повинні забезпечити
викладачів і студентів необхідними матеріалами й ресурсами для підвищення
комп'ютерної грамотності. Наприклад, можна створити відповідну бібліотеку
відеозанять. Такий лікбез повинен бути доступний завжди, а не тільки у
випадку форсу-мажору.
Якщо інструменти онлайн-навчання занадто складні – їх ніхто не захоче
використовувати, тому потрібно вибирати потужні, але прості в роботі освітні
майданчики, які будуть зрозумілі користувачам будь-якого рівня підготовки.
Рекомендації для студентів: базові курси комп'ютерної грамотності – це
завжди гарна ідея. Наявність фундаментальних знань про роботу ПК і додатків
дасть можливість брати участь в онлайн-заняттях без стресу і втрат часу.
Проблема 3: технічні неполадки.
Технічні проблеми часто є каменем спотикання при онлайн-навчанні.
Можуть виникнути проблеми сумісності навчальних платформ із операційними
системами, браузерами або смартфонами, а низька швидкість Інтернетз'єднання – привести до пропусків онлайн-занять або складностям із
завантаженням занять у відеоформаті. Усе це підсилює розчарування студентів
і знижує залученість в процес навчання.
Рекомендації для викладачів: публікуйте завдання й проводьте онлайнзаняття на тих освітніх платформах, до яких можна підключитися з різних
пристроїв (комп'ютера, планшета, смартфона).
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Створіть окремий чат, форум, групу в соцмережах або веб-сторінку із
простою, вичерпною довідковою інформацією, і розділом питань, що часто
задаються, куди студенти можуть звертатися у випадку виникнення технічних
несправностей. Визначте відповідального консультанта з питань технічного
характеру, зробіть окремий електронний ящик для запитів.
Рекомендації для студентів: наявність сучасного комп'ютера й
надійного Інтернет-з'єднання є ключовим моментом при дистанційному
навчанні. Користуйтеся послугами провайдера, який може запропонувати
високу швидкість Інтернету, а також довідайтеся телефон його служби
технічної підтримки, куди можна звертатися у випадку збоїв.
Якщо у вас виникають технічні проблеми з онлайн-платформою, на якій
проходять заняття, зв'яжіться з викладачем. З появою повідомлень про помилки
робіть знімки екрану. Крім того, не чекайте до останньої хвилини, щоб
виконати домашню роботу. Давайте собі досить часу, щоб через технічні
проблеми не пропустити дедлайн.
Проблема 4: незнання основ тайм-менеджменту.
Свобода, яку пропонує формат онлайн-навчання, часто присипляє
пильність і викликає неправильне почуття безмежності часу. Дистанційна
освіта висуває більш високі вимоги до дисципліни і самоорганізації, чим його
офлайн-аналог, хоча розуміння цього ще не сформувалося. Недотепне
управління часом може привести до серйозного відставання від навчальної
програми й викликати сильний стрес.
Рекомендації для всіх: грамотний тайм-менеджмент – необхідна навичка
для онлайн-навчання. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть правильно
розпорядитися часом:
 Установіть конкретні години для занять. Замість того щоб намагатися
пристосувати онлайн-навчання до свого життя, зробіть навпаки: організуйте
повсякденну діяльність навколо занять. Створіть фіксований розклад з
тимчасовими інтервалами, які строго призначені для відвідування занять і
перегляду онлайн-керівництв.
 Складіть список справ на день. Постарайтеся розбити більші завдання
на більш дрібні, щоб поліпшити результати навчання. Дотримуйтеся списку, не
забуваючи робити перерви на відпочинок.
 Уникайте відволікаючих факторів. Якщо ви схильні проводити багато
часу в соцмережах – заблокуйте їх на певний час за допомогою спеціальних
додатків.
 Відмовтеся від багатозадачності. Вона знижує ефективність роботи й
загальну продуктивність. Зосередьтеся на виконанні одного завдання за раз, і
обов'язково починайте із самого складного.
Крім цього існує безліч сервісів для планування, які дозволять установити
нагадування для ваших завдань, що дуже знадобиться в процесі навчання [3].
Проблема 5: слабка само мотивація.
Відсутність мотивації – загальна проблема для всіх студентів. Онлайнформат вимагає сильної дисципліни й цілеспрямованості, щоб самостійно
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виконувати завдання, залишатися зацікавленим і добиватися прогресу. Коли
студенти не оточені одногрупниками й відсутній фізичний контроль із боку
педагога, виникає спокуса відкласти навчання на потім.
Рекомендації для викладачів: ставте перед учнями конкретні й досяжні
цілі, щоб вони не почували себе загубленими. У якості мотивації
використовуйте похвалу й винагороду. Наприклад, можна завести віртуальну
таблицю й відзначати в ній студентів, які відповідально підходять до онлайннавчання, або в індивідуальному порядку відправляти по електронній пошті
позитивні відгуки з використанням забавних відео, Gif-файлів і зображень.
Іноді навіть самі мотивовані й натхненні студенти втрачають інтерес,
якщо не бачать ентузіазму викладача, тому його основне завдання –
демонструвати свою пристрасть до предмета. Надихайте студентів: робіть
цікаві лекції, влаштовуйте емоційні й захоплюючі дискусії, зв'язуйте матеріал
занять із реальним життям.
Рекомендації для учнів: якщо прагнете бути мотивованими і успішно
справлятися з дистанційним навчанням, додержуйтеся порад нижче:
 Авторизуйтеся. Заходьте на навчальну платформу щодня, щоб бачити
завдання й обговорення в чаті. Спілкуйтеся з педагогами й іншими учнями,
діліться думкою, ставте запитання й просіть допомоги, якщо вона потрібна.
 Практикуйте
позитивну
розмову
із
собою.
Повторюйте
життєстверджуючі афірмації. Згодом вони вкореняться у свідомості й
принесуть плоди у вигляді стабільної впевненості у власних силах. Пам'ятайте,
успіх залежить тільки від вас.
 Заохочуйте себе за виконану роботу. Освоїли чергове заняття з
математики? Написали курсову на п'ять? Прекрасно! Відзначайте все, що
змушує вас почувати себе переможцем. Винагорода підтримує мотивацію.
Запишіть свої короткострокові й довгострокові цілі, обов'язково робіть
оцінки про їхнє виконання. Розповідайте близькій людині про свої проблеми з
мотивацією, попросіть підтримки, наприклад, у вигляді регулярних нагадувань
вам про відповідальність.
Проблема 6: відсутність соціальної взаємодії.
Перебуваючи в аудиторії, студенти мають можливість спілкуватися один
з одним і педагогом напряму: миттєво реагувати, ділитися досвідом, шуткувати
і встановлювати невербальний контакт, зміцнюючи соціальні навички. Для
багатьох комунікація з однодумцями – це важливий ритуал, який вони
втрачають, переходячи на дистанційне навчання. Без компанії друзів, шуму в
аудиторії й особистого контакту з педагогом студенти, що навчаються
віддалено, можуть почувати себе ізольованими. Цей психологічний фактор
негативно впливає на мотивацію й успішність.
Рекомендації для викладачів: щоб допомогти студентам подолати
почуття ізоляції, створіть блог або груповий чат для спілкування, а також
спонукуйте їх ставити запитання, допомагати один одному або дискутувати на
задані теми. Створити почуття спільності в онлайн-середовищі допоможуть
наступні стратегії:
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Знайдіть час поговорити зі студентами на абстрактну тему.
 Зробіть спілкування особистим. Звертайтеся до кожного по імені й
зберігайте теплий, приязний тон.
 Організуйте щотижневі відеоконференції, під час яких студенти
можуть ділитися аспектами свого домашнього життя й діяльності.
 Створюйте завдання, які передбачають роботу в парі або групі.
 Щодня
розміщайте на навчальній онлайн-платформі коротке
привітальне відеозвернення, у якому ви пояснюєте навчальні цілі на день.
Покажіть своїм студентам, що ви відкриті для спілкування: запитайте
кожного, чим ви можете йому допомогти, розповідайте, як самі справляєтеся з
поточною ситуацією, будьте люб'язні, оцінюючи завдання.
Рекомендації для студентів: беріть активну участь в онлайн-спілкуванні
з іншими студентами, діліться інформацією й думкою. Якщо ви розумієте, що
не можете впоратися з почуттям самітності й роз'єднаності, а ділитися своїми
відчуттями вам складно, спробуйте творче самовираження – це один з
найдійовіших способів регулювати нервову систему під час стресу: малюйте,
співайте, танцюйте, випліскуючи непродуктивні почуття.
Отже, світ змінюється. Так, дистанційне навчання сильне відрізняється
від традиційного, що породжує певні проблеми. Але вони переборні, потрібно
лише перестати пручатися новому, змінити відношення до онлайн-формату й
придбати додаткові технічні навички. Адже очевидно, що електронне навчання
відкриває двері для сприятливих можливостей: навчитися користуватися
гаджетами не тільки для розваги, стати гнучкими, взяти відповідальність за свої
знання у власні руки, освоїти нові стандарти – найважливіші з них.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ОНЛАЙН
ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»
Проф. Костюк Т.О., ст. викл. Деденьова О.Б., ас. Наливайко Т. Т.,
доц.Казімагомедов І.Е. (Харківський національний університет будівництва
та архітектури)
Дистанційне навчання у вищій школі, з одного боку, є викликом, а з
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іншого – винятковою можливістю зробити он лайн навчання більш цікавим. На
даний час більшість університетів України перейшли на дистанційне навчання.
Дистанційна форма освіти у світовій освітній сфері з кінця ХХ сторіччя.
За даними, наведеними у роботі І. Кузьміної [1], у кінці 1997 року в 107 країнах
діяло близько 1000 навчальних закладів дистанційного типу, кількість
здобувачів освіти в котрих становила близько 50 млн. чоловік, у 2000 р. – 90
млн., за прогнозами у 2023 р. становитиме 120 млн. чоловік. В той самий час в
Україні існувало близько 30% вишів, які вже мали або планували організувати
навчання в режимі дистанційної освіти. Але в більшості реальних випадків ця
форма освіти ототожнювалась із звичайною заочною формою навчання.
Більшість вітчизняних університетів не мали такого ґрунтовного досвіду
в проведенні дистанційного навчального процесу, як у країнах світу, де така
форма розвинена і користується популярністю. Відмінні риси українських
вишів та університетів країн ЄС наведено та проаналізовано дослідникоманалітиком Центру українсько-європейського наукового співробітництва Т.
Павленко у роботі [2]. Авторка підкреслює, що в складних умовах сьогодення
«на українських освітян чекає складний період адаптації… Для українських
закладів вищої освіти навчання в умовах карантину можна вважати тестдрайвом системи он лайн освіти, яку планували впровадити в Україні».
Таким чином, визначення оптимальних методик і технологій здійснення
он лайн навчального процесу та дослідження його ефективності є актуальним
завданням для викладачів, що працюють дистанційно в умовах карантину.
Виходячи з нагальності проблеми на теперішній час, вона освітлена в
роботах та публікаціях широко кола фахівців і науковців. Більша частка їх – це
вчителі та викладачі середніх шкіл, коледжів та ліцеїв, які мають відмінні риси
по відношенню до проблем вишів. Достатня кількість досліджень має за
предмет інформаційна - комунікаційні технології у навчальному процесі. Це
такі українські науковці, як В.Ю. Биков, Я.В. Булахова, О.М. Бондаренко, В.Ф.
Заболотний, Г.О. Козлакова, О.А. Міщенко, О.П. Пінчук, О.В. Шестопал та
інші. В їх роботах розглянуті питання впливу інформатизації освітнього
процесу на зменшення залежності викладання і навчання від місцезнаходження
учасників процесу; прискорення глобалізації; удосконалення форми і змісту
навчального процесу, підвищення ефективності засвоєння навчального
матеріалу та індивідуалізації навчання; посилення мотивації до навчання та
розвитку креативного мислення [1-6].
Особливе місце в дослідженнях та публікаціях займає виконання он-лайн
лабораторних та практичних робіт [7-10]. Тут практику особистої участі
здобувача замінити вкрай важко. Студент має все робити власноруч, бо в такий
спосіб буде одержано максимальне засвоєння теоретичного матеріалу. Дехто з
авторів пропонує скорегувати структуру і час, відведений для цього виду
занять. А саме - менше часу на лекції, більше часу на практичні заняття,
формування конкретних навичок, дискусійне обговорення проблемних задач;
так розробляти завдання, щоб студенти могли виконувати їх у групах,
отримуючи навички групової взаємодії та командної роботи [8].
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В українських закладах вищої освіти лекції, семінари та консультації
проводяться в режимі відео конференції за допомогою зовнішніх платформ
Micrоsoft Teams, Zoom, BigBlueButton, Skype, Google Classroom тощо. Для
проведення відеоконференцій кожен викладач самостійно створює віртуальну
кімнату (клас) на відповідній платформі та запрошує студентів для участі в ній.
Чимало українських університетів використовують корпоративні сервіси
для он лайн навчання, такі як Google Meet, Google for education, і навіть
соціальну мережу Instagram.
З моменту переведення ХНУБА на дистанційну форму роботи в умовах
карантину, кафедра перейшла на проведення навчального процесу в он-лайн
режимі на базі корпоративної пошти bmiv@kstuca.kharkov.ua . Лекційне викладання
дисциплін здійснювалось без надзвичайних проблем завдяки тому, що у всіх
викладачів кафедри на той час було складено у повному обсязі лекціїпрезентації, які було викладено на сайт кафедри ще у весняному семестрі 20192020 н. р., а поточні завантажили на сайт до початку осіннього семестру 20202021 н. р. Окрім того, в розділі «Матеріали для роботи під час карантину»
розміщено всю необхідну навчально-методичну література (підручники та
конспекти лекцій з дисциплін). Слід зазначити, що матеріали виставлені на
сайті постійно оновлювались. Так лекції-презентації постійно розширювались
інформацією про нові матеріали, технології їх одержання та галузі можливого
впровадження. Наприклад, у студентів-архітекторів значний інтерес викликала
інформація про прозору деревину. Параграф було доповнено як фото, так і
відео матеріалами з пошукових сайтів. Цікаво, що певна частка інформації була
виключно англомовною і для одержання відомостей слід було підключати
лінгвістичні навички, що не викликало у студентів архітектурного факультету
особливих труднощів.
Презентації надсилаються старостам груп електронні адреси за декілька
днів до читання лекції через корпоративну пошту. Так студенти мають
можливість, ознайомившись з матеріалом заздалегідь, не тільки прослухати
лекцію в он-лайн режимі на платформі Google Meet, а і задати питання за
матеріалом презентації після або прямо під час проведення лекції. Лекція, яка
опрацьовується студентом в дистанційному режимі завжди є доступна в інший
час протягом певного періоду часу. У студентів появляється трохи більше
вільного часу щоб старанніше готуватися до занять, ще раз переглянути
незрозумілі частини нового матеріалу.
Дисципліни, що пов‘язані з проведенням лабораторних робіт,
потребували більш ретельної підготовки. Це стосується насамперед таких
дисциплін, як будівельне та архітектурне матеріалознавство. Враховуючи
досвід весняного семестру 2020 року, коли було введено жорсткий карантин з
забороною відвідування закладів вищої освіти, викладачами кафедри було
прийнято рішення зробити відеотеку проведення лабораторних робіт у нашій
лабораторії, з метою використання її в виняткових ситуаціях ( наприклад, при
локдауні). Крім того, для проведення лабораторних робіт викладачами кафедри
було розроблено електронні лабораторні журнали і надіслано кожному
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студенту. При проведенні лабораторної роботи в онлайн-режимі (вже у
осінньому семестрі поточного навчального року ) викладачами було
використано наробки з відеотеки лабораторних робіт. Це виявилося дуже
зручно, оскільки викладач зупиняв відеоролик, пояснював як саме отримували
результат експерименту, надавав значення результатів для розрахунків і
заповнення таблиць у електронному лабораторному журналі.

Рис.1 Фото з відеоролику лабораторної роботи «Цегла керамічна»
Для більшої візуалізації лекційного матеріалу студентам пропонується
відеоролики з Інтернет мережі, а також You Tubе каналу. Де можна
передивитись, як на практиці у виробничих умовах застосовуються будівельні
матеріали, які ми щойно вивчили.
Для мотивації студентів до навчання на електронні адреси студентів
надсилаються контрольні питання, оскільки основною мотивацією, звісно, є
оцінка. Тому на протязі семестру проводяться контрольні роботи як з
теоретичного курсу, так і з лабораторних робіт, які від студента не потребують
великих зусиль, оскільки у них є презентації лекцій, а також відеоролики і
електронний журнал з лабораторних робіт. Якщо студенти вчасно здають
роботи, то отримують за правильні відповіді максимальні оцінки, якщо вони не
вкладаються в терміни виконання, то отримують оцінку на бал нижчу. Це
спонукає до більш активної роботи.
В курсі є ще розрахунково-практичні роботи. Ці роботи відповідно
оформлені і викладені разом з індивідуальними завданнями, методикою і
прикладом виконання. Студентам організовані відео консультації через
платформу Google Meet.
Використання інформаційних технологій в освітньому процесі відкриває
доступ до світових інтелектуальних ресурсів; зменшує залежність учасників
процесу від місцезнаходження; сприяє удосконаленню навчального процесу,
підвищенню індивідуалізації навчання, сприяє розвитку креативного мислення
[8-12]. В свою чергу, мультимедійність навчальних курсів сприяє кращому
засвоєнню інформації [12]. Виконання самостійної роботи студентів з певного
курсу теж полегшується, оскільки літературні джерела стають більш
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доступними, бо багато навчальної та наукової літератури існує в електронному
вигляді.
Основним принципом особистісно-орієнтованого навчання є визнання
індивідуальності студента. Саме в умовах дистанційного навчання створено
необхідні і достатні умови для його розвитку і для мотивованих студентів
можна значно підвищити рівень їх успішності.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
COVID-19 ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Доц. Гаєвой Ю.О., доц. Каржинерова Т.І., доц. Гриневич Є.О.,
доц. Алейнікова А.І. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 торкнулася існуючі системи
освіти в усьому світі. Пандемія COVID-19 привела до найбільшого за всю
історію збою у функціонуванні систем освіти, яка торкнулася майже 1,6
мільярда учнів, здобувачів вищої освіти в більш ніж 190 країнах і на всіх
континентах.
Заклади вищої освіти були змушені в короткий термін вирішувати безліч
гострих питань: в яких формах проводити дистанційне навчання; які технічні
засоби для цього використовувати; як оцінювати засвоєння студентами
отриманого матеріалу; як проводити семестрові іспити. У зв‘язку з переходом
на дистанційну освіту важливим є оцінка основних можливостей, перспектив і
проблем.
Не можна не відзначити, що криза стала стимулом для інновацій у сфері
освіти.
Згідно постанов Кабінету Міністрів України щодо встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 та відповідними наказами ректора ХНУБА (Наказ
№199 від 25.08.20 та ін.), з метою захисту всіх учасників освітнього процесу,
були введені суворі заходи. Вони передбачували у тому числі дистанційне
проведення запланованих робочою програмою навчальної дисципліни учбових
занять.
Готовність ХНУБА, викладачів кафедри ТБВ мобілізуватися та
працювати в новому режимі дозволила зберегти стабільність навчального
процесу.
Дистанційне навчання – форма навчання з використанням комп‘ютерних і
телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію
викладачів та здобувачів вищої освіти на різних етапах навчання i самостійну
роботу з матеріалами інформаційної мережі.
Зазвичай цей вид навчання є сукупністю наступних заходів: засобів
надання учбового матеріалу здобувачу вищої освіти; засобів контролю його
успішності; засобів консультації його викладачем; засобів інтерактивної
співпраці викладача і здобувача вищої освіти з можливостю швидкого
доповнення курсу новою інформацією, коригуванням помилок. Все це
відбуватися за синхронної або асинхронної взаємодії здобувачів вищої освіти і
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науково-педагогічних працівників.
Дистанційне навчання має велику кількість позитивних елементів:
гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки,
здібностей здобувача вищої освіти; актуальність – можливість упровадження
новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок; зручність –
можливість навчання у зручний час, у будь-якому місці з відсутністю обмежень
у часі для засвоєння матеріалу; модульність – розбиття матеріалу на окремі
функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають
здібностям окремого здобувачів вищої освіти або групи загалом; можливість
одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою
кількістю здобувачів вищої освіти; інтерактивність – активне спілкування між
ними і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує
засвоєння матеріалу; більші можливості контролю якості навчання, які
передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю,
відсутність психологічних бар‘єрів.
Навчання за допомогою сучасних аудіо-візуальних технологій дозволяє
найбільш ефективно реалізувати загально відомі концепції, які ілюструються
т.з. «Конусом навчання Едгара Дейла» [1] (рис.1).

Рисунок 1 Конус навчання Едгара Дейла
Дистанційне навчання потребує певної організації. У його системі
виділяють 4 типи суб‘єкті учбового процесу: студент (здобувач вищої освіти) –
той, хто навчається; тьютор (викладач) – той, хто навчає; організатор – той, хто
планує навчальну діяльність, розробляє програми навчання, займається
розподіленням здобувачів вищої освіти за групами і навчальним
навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні питання; адміністратор
– той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, вирішує технічні
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питання, слідкує за статистикою роботи системи.
Всі ці суб‘єкти виконують чітко визначені функції у рамках загального
учбового процесу. Таким чином, згідно з нормативними документами, [2, 3] та
розробленим на їх основі положень ЗВО про дистанційну форму здобуття
освіти [4] формується структурована та оптимізована система «здобувач вищої
освіти» - «викладач». При цьому до двох головних суб‘єктів висуваються певні
вимоги: до здобувачів вищої освіти – вміти користуватися комп‘ютером і
сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями дистанційного
навчання, мати доступ до Інтернету та веб-сервісів що забезпечують участь у
освітньому процесі в синхронному чи асинхронному режимах. Викладачі
(науково-педагогічні працівники та ін.) повинні мати спеціальну підготовку за
напрямом для чого не рідше одного разу на 5 років проходити навчання в обсязі
не менше 108 академічних годин з отриманням документа про підвищення
кваліфікації [4].
Таким чином, при здобутті дистанційної форми освіти всі суб‘єкти цього
процесу підходять до його початку свідомо підготовленими, маючи певні
навички як викладання, так і засвоєння учбового матеріалу, підготовлену та
надійно діючу інфраструктуру (доступ до Інтернет з достатньою надійністю та
швидкістю, «залізо» з відповідними параметрами, із знайомим та опанованим
програмним забезпеченням). Все це дозволяє зосередитися виключно на
освітньому процесі відводячи комунікаційним засобам роль чисто утилітарних.
Поточний етап організації освітнього процесу у нашій державі, у нашому
ЗВО, на кафедрі ТБВ ознаменований широким та екстреним впровадженням
дистанційного формату навчання.
Не секрет, що, незважаючи на попередній досвід цифровізації освітнього
простору, послідовне його здійснення було б більш сприятливим,
продуктивним для системи освіти.
Цей не дуже підготовлений перехід, практично форс-мажор, виявив
проблеми з обох боків суб‘єктів учбового процесу.
Це, по-перше, цифрові навички. Усі учасники освітнього процесу були
вимушені почати застосовувати сучасні технології. Між іншим ці технології
вже давно стали невід‘ємною частиною нашого життя, і всі мають вміти
застосовувати цей зручний інструмент, незалежно від того, у якому режимі
відбувається навчання. Недостатня комп‘ютерна грамотність, відсутність
досвіду дистанційного навчання на початковому етапі негативно впливала на
освітній процес, коли його учасники навіть не могли приєднатися до
конференції. Деякі здобувачі вищої освіти не мають власного комп‘ютера або
ноутбука, який не доводиться ділити з іншими людьми; багато з них відчували
проблему зв‘язку з низькою якістю інтернет-з‘єднання, некоректною роботою
девайсів і відсутність комфортного робочого місця. Встановлено, шо частіше за
інших з технічними складнощами стикаються здобувачі вищої освіти, що
проживають у гуртожитку, а також такі, що під час дистанційного навчання
проживали за межами Харкова і Харківської області. Дистанційне навчання
передбачає забезпеченість постійного доступу до джерел інформації та
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достатню технічну оснащеність. Однак не всі її мали. Не сприяли
дистанційному навчанню технічні збої під час роботи з приводу технічної
неготовності комунікаційних мереж до навантаження під час проведення
занять.
Крім того, здобувачі вищої освіти відзначали виникнення проблем зі
здоров‘ям через збільшення часу, проведеного за комп‘ютером.
У викладачів під час карантину підготовка до занять онлайн займала
набагато більше часу, ніж до того. Це пов‘язане як з переробкою та
підготуванням матеріалу для проведення занять за новим форматом, вибором та
опануванням найбільш відповідної платформи спілкування, так і зі значно
збільшеним обсягом консультуванням здобувачів вищої освіти. Викладачі
набували компетенції та фахові знання паралельно з викладанням. Таке
навантаження призводить до значного напруження та сприяє професійному
вигорянню – ненормований робочий день стає аж занадто ненормованим.
Таким чином, ведення дистанційного навчання висуває додаткові вимоги
до підготовки кадрів, до диференціації навчання. Даний підхід повинен
враховувати психологічний настрій та психологічні особливості майбутніх
фахівців, формувати культуру комунікації в мережах.
Проблемою була відсутність зворотного зв‘язку або контакту викладача
зі здобувача вищої освіти. У разі низько-швидкісного зв‘язку студенти були
вимушені відключати камери і не було зрозумілим, чи є вони включеними у
заняття.
Крім того, за відсутності загальних рекомендацій поставала проблема
вибору та опанування платформи спілкування, яка була би зручною для роботи.
За загальною згодою були вибрані такі засоби спілкування: для читання
лекцій та ведення практичних занять та консультування – Zoom, Google Meet;
для оповіщення, індивідуального спілкування – Telegram, WhatsAp, Viber.
Навчання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного
спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та
водовідведення» та спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія і водні технології» освітньо-професійної програми «Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія і водні технології» на санітарно-технічному
факультеті та у центрі заочного навчання проводилося згідно робочої програми
нормативної навчальної дисципліни «ОК 20 Технологія будівельного
виробництва» та робочої програми вибіркової навчальної дисципліни
«ВБ 2.1.03 Організація та технологія будівництва». Лекційні та практичні
заняття проводилися згідно існуючого розкладу.
На сайті кафедри були розміщені методичні матеріали, необхідні для
опанування відповідних дисциплін в дистанційному форматі для лекційних,
практичних занять та виконання курсового проекту.
Платформи Zoom, Google Meet використовувалися для організації
синхронних занять зі здобувачами вищої освіти, що супроводжувалися відеотрансляцією мультимедійних презентацій (схеми, фото та відео). Для
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організації асинхронного дистанційного навчання були
використані
месенджери (Telegram, WhatsApp, Viber). З кожною групою на весь час
навчання створювався загальний груповий чат, який допомагав координувати
роботу групи, розсилати завдання, посилання на необхідні матеріали і т.п.
Індивідуальний чат і e-mail використовувалися для оцінки виконаних
індивідуальних та самостійних робіт, а також для розв‘язання персональних
питань, що виникали у здобувачів вищої освіти під час навчання.
Модульний контроль, індивідуальні завдання (курсовий проект)
виконувалися відповідно до календарного графіка освітнього процесу.
Підсумковий контроль (іспит) та передекзаменаційні консультації
здійснювалися або засобами дистанційних технологій у режимі відеоконференції, або очно за затвердженим розкладом екзаменаційної сесії. Перелік
екзаменаційних запитань надавався дистанційно.
Для складання іспиту був розроблений регламент, який включав в себе
такі процедури: особиста ідентифікація, вибір екзаменаційного білета,
поведінка під час підготовки та відповіді на питання білету і додаткові питання,
поведінка та дії при технічних проблемах, порядок оголошення отриманої
оцінки.
В якості висновків треба відзначити, що основна робота здобувачів вищої
освіти над засвоєнням матеріалу проходила самостійно, тому академічна
успішність в значній мірі залежала від мотивації до навчання кожного з них.
Роль викладача в цьому випадку не зводитися тільки до наповнення контентом
дистанційних ресурсів. Для стимуляції мотивації до навчання викладачем
повинні бути чітко визначені терміни виконання і здачі тих чи інших робіт,
контрольні дати і вимоги при завершенні розділів дисципліни. Здобувачі вищої
освіти повинні розуміти, що перевірка їх рівня знань провадиться
систематично, а не тільки в кінці семестру. Це розуміння сприяє регулярній
підготовці майбутніх фахівців до занять і досягнення позитивного результату в
кінці дистанційного курсу освоєння дисципліни.
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4.

ЛІТЕРАТУРА
Від концепції «конуса в освіті» Едгара Дейла до моделі «воронки знань» і гнучких
методологій управління проектами в освіті / Д. В. Лук‘янов, В. Д. Гогунський, О. Є.
Колесніков // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових
праць. – Вип. 2(15). – Одеса.: БАХВА, 2017. – с. 23-32.
Наказ МОН України №466 від 25.04.2013 «Про затвердження Положення про
дистанційне навчання» (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і
науки України № 660 від 01.06.2013, №761 від 14.07.2015).
Наказ МОН України №910/23442 від 07.06.2013 «Про внесення змін до Положення про
дистанційне навчання».
Положення Про дистанційну форму здобуття освіти. СУЯ ХАІ-ВДОТ-П/001:2020.
Харків. 2020.

55

ОПИТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Доц.Терещенко Д.А., ас. Криворучко Г.В.
університет будівництва та архітектури)

(Харківський

національний

Для ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення
якості (на рівні закладів вищої освіти) важливого значення набуває моніторинг
якості надання освітніх послуг. Сприяти реалізації функції моніторингу може
практика різного роду опитувань стейкґолдерів (зокрема, здобувачів вищої
освіти) для оцінювання якості викладання та освітнього процесу в цілому, а
також відповідна реакція ЗВО на отримані в результаті опитувань емпіричні
дані, на зауваження і пропозиції.
Питання забезпечення, підвищення і оцінювання якості вищої освіти
досліджено у працях таких вітчизняних вчених, як Бабаєв В.М., Купрій Т.О.,
Мороз В. М., Садковой В. П., Свіжевська С. А. та ін. Незважаючи на широке
коло наукових та практичних напрацювань з даної проблематики, питання,
пов‘язані з розробленням механізмів оцінювання якості освіти в ЗВО, поки що
залишаються недостатньо дослідженими.
Мета статті – визначити роль інструментарію опитування здобувачів
вищої освіти у системі внутрішнього забезпечення якості надання освітніх
послуг закладу вищої освіти (ЗВО).
В Європі участь здобувачів у процесах покращення системи забезпечення
якості вищої освіти визнається як необхідне й звичне явище. Як приклад
проведення опитування студентів на міжнародному рівні можуть бути щорічні
дослідження у межах міжнародного консорціуму «Student experience in the
research university» (SERU), до складу якого входять провідні європейські,
африканські, північно- та південноамериканські дослідницькі університети. За
ініціативою вчених Каліфорнійського університету Берклі (The University of
California, Berkeley) з 2008 року було започатковано опитування студентів
щодо умов та якості їх університетського життя під гаслом «Кожен студент
має голос. Кожен голос буде почутий [Ошибка! Источник ссылки не
найден.]. Отримані за результатами аналізу відповідей респондентів результати
використовуються учасниками консорціуму для вдосконалення змісту та
практики реалізації навчальних програм; програми мотивації студентів;
системи позааудиторного навантаження тощо.
Поряд з цим, досвід вивчення громадської думки здобувачів щодо якості
освіти в ЗВО в нашій країні незначний. Недосконалість системи національного
моніторингу та оцінювання якості освіти визначена у змісті Національної
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [2].
Кафедрою менеджменту та публічного адміністрування Харківського
національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА) кожного
навчального року проводяться опитування здобувачів вищої освіти за
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освітньою програмою (ОП) «Публічне управління та адміністрування» щодо
оцінки якості освітнього процесу й рівня задоволеності навчанням в
університеті. Так, у листопаді 2020 року було проведено чергове соціологічне
дослідження методом анкетування. Респондентами виступили здобувачі 1-4
курсів усіх форм навчання.
Проведення опитування мало на меті виявлення досягнень, а також
відображення проблем, пов‘язаних із реалізацією освітньої програми «Публічне
управління та адміністрування», аналіз стану розвитку системи забезпечення
якості освітньої діяльності. Предметом дослідження визначено ключові
компоненти системи забезпечення якості вищої освіти, а саме: розробка
структури та змісту ОП; формування доступу до ОП та визнання результатів
навчання; організація навчання і викладання за ОП; контроль знань,
оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність; забезпечення
ОП людськими ресурсами; формування освітнього середовища та матеріальних
ресурсів; розробка і впровадження системи внутрішнього забезпечення якості.
Аналіз інформації, отриманої в ході анкетування, продемонстрував
відсутність розбіжностей між очікуваннями здобувачів вищої освіти і змістом
ОП, зокрема передбаченим навантаженням і часом, який фактично необхідний
для досягнення визначених програмних результатів навчання, переліком
компонент і забезпеченням результатів навчання, або заходами та методами
навчання й викладання. До 74% відповідей здобувачів вищої освіти вказують на
те, що їхнє ставлення до освітньої програми відповідає у цілому їх очікуванням
(повністю – 45,5% і частково – до 28,5%). Близько 16% опитаних зазначили, що
процес навчання потребує осучаснення змісту і методів викладання фахових
дисциплін.
Респондентам анкетування було запропоновано оцінити рівень
оприлюднення очікуваних результатів навчання за освітніми програмами у
відкритому доступі. Відповідно до отриманих даних, рівень інформаційної
прозорості в цьому питанні є доволі високим (задоволених повною мірою –
70,5% здобувачів вищої освіти, задоволених частково – 18,2% опитаних; не
задоволених виявилося 4,5% , не визначилися з відповіддю – 6,8%) (рис. 1).

Рис.1. Розподіл думок здобувачів вищої освіти ОП ―Публічне управління
та адміністрування‖ на запитання «Як Ви оцінюєте рівень оприлюднення
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очікуваних результатів навчання за освітніми програмами?»
Важливим напрямом анкетування було вивчення підходів ЗВО до
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. У переважній
більшості здобувачі вищої освіти (97%) відповіли, що викладач пояснює
методи і критерії оцінювання на початку курсу. Результати відповідей на
запитання щодо існуючої процедури вибору освітніх компонент засвідчили, що
85% студентів задоволені нею, процедура є зрозумілою та організована у
доступний для здобувача спосіб (задоволених повною мірою – 46% здобувачів
вищої освіти, задоволених частково – 39% опитаних; не задоволених – 13%, не
визначилися з відповіддю – 2%) (рис. 2).

Рис.2. Розподіл думок здобувачів вищої освіти ОП ―Публічне управління
та адміністрування‖ на запитання «Як Ви оцінюєте існуючу процедуру вибору
освітніх компонент циклу професійної підготовки?»
Надзвичайно важливим показником є рівень задоволеності учасників
освітнього процесу технологіями, які застосовуються у ЗВО в умовах
дистанційної роботи. Отримані у дослідженні результати вказують на те, що
більшість респондентів запровадженням технологій дистанційного навчання у
ЗВО задоволені. Зокрема, свою повну та часткову задоволеність такими
формами навчання висловили 97,8% респондентів. Тільки незначна частка
студентів (2,2%) висловили своє невдоволення. Це означає, що такі технології
допомагають підвищувати рівень пізнавальної активності здобувачів вищої
освіти та досягати певних результатів у теоретичних, практичних навичках та у
формах підсумкового контролю. Про свою зацікавленість програмами
академічної мобільності вказали 50,6% з числа опитаних, ―не зацікавлений‖ –
18,2%, а 31,2% не змогли відповісти. Такі результати потребують активізації
роботи кураторів академічних груп, спрямованої на інформування щодо
програм академічної мобільності студентів.
Окремий блок питань стосувався оцінки рівня задоволеності здобувачів
вищої освіти процесами забезпечення ОП людськими ресурсами: щодо оцінки
професійних якостей викладачів, використання інтерактивних методів
навчання, рівня викладання певних дисциплін, певних особистісних якостей,
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вміння налагодити партнерські стосунки із студентами, доброзичливість та
тактовність до студентів тощо. Понад 84% зазначили, що рівень підготовки
науково-педагогічних працівників відповідає освітнім компонентам; 86%
вказали, що в освітньому процесі використовуються активні та інтерактивні
форми проведення навчальних занять.
Крім того, 93% опитаних в цілому задоволені своїм студентським
життям. Відповідаючи на питання з приводу видів діяльності, які включає в
себе процес забезпечення якості освіти на рівні ЗВО, респонденти надали
інформацію, що викладання та навчання у 97,2% є пріоритетним видом
діяльності у процесі забезпечення якості освіти на рівні ЗВО. На другому місці
(62,6 %) є управління та адміністративна діяльність, на третьому – 52,4 %
дослідження, що проводяться ЗВО.
Дані, отримані за результатами анкетування, свідчать, що необхідна
активізація роботи, спрямованої на розвиток співпраці з установами та
організаціями (потенційними роботодавцями) шляхом залучення їх
представників до освітнього процесу, оскільки лише 58,2% здобувачів
підкреслили, що задоволені організацією процесу практичної підготовки.
Отримані результати анкетування свідчать про те, що респонденти в
цілому задоволені рівнем організації навчання на факультеті економіки і
менеджменту ХНУБА, вони розуміють процедуру розробки освітньої програми,
методів викладання та процедур/критеріїв оцінювання, поряд з цим вони
прагнуть більшої орієнтованості навчання на практичну підготовку,
недостатньо повною мірою розуміють формування навчального плану та
вираження його компонентів у кредитах із зазначенням результатів навчання та
пов‘язаного з ними навчального навантаження студентів, видів навчальної
діяльності. Зважаючи на це, вважаємо, що слід врахувати такі пропозиції
здобувачів, як більше практичних занять поза аудиторіями, залучення до
освітнього процесу фахівців з практики та ін.; необхідна подальша робота в
ЗВО щодо оптимізації забезпечення необхідного рівня розуміння кожним
членом академічного та адміністративного персоналу системи ЄКТС в цілому,
та механізму визначення навчального навантаження здобувачів вищої освіти,
зокрема.
Важливо наголосити, що анкетування – це зворотній зв‘язок, який
отримують університет та викладачі від здобувачів вищої освіти,
це суб‘єктивний опис індивідуального досвіду. Є дослідження, які показують,
що високий рейтинг курсу не обов‘язково свідчить про вищу результативність
навчання [3]; що студенти схильні оцінювати вище ті курси, де менше
навантаження і легше отримати високий бал [4; 5]. Крім того, якщо рейтинг за
результатом опитування студентів суттєво впливає на оплату праці викладача,
це може підштовхнути викладачів до свідомого чи несвідомого зниження вимог
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Тому опитування здобувачів має
використовуватись у комплексі з іншими інструментами (рис.3).
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Рис. 3. Модель системи оцінки викладання в університеті Колорадо [6]
Слід виділити три аспекти, які впливають на ефективність застосування
опитування здобувачів вищої освіти: кількість та якість відгуків, зацікавленість
викладачів та робота з результатами [7]. Необхідно залучати органи
студентського самоврядування до опитувань щодо якості освітнього процесу
(оскільки інформація сприймається з вищою довірою у форматі «рівний
рівному»), враховувати час, коли проводиться опитування; систематично
оприлюднювати результати опитувань і оперативно реагувати на пропозиції,
висловлені здобувачами вищої освіти.
Узагальнюючи вищенаведене, визначимо роль опитування як
інструментарію для забезпечення якості освіти у ЗВО: по-перше, ЗВО як
суб‘єкти управлінської діяльності можуть використовувати опитування в якості
одного з інструментів отримання інформації про стан та тенденції розвитку
об‘єктів управління; по-друге, «опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості вищої освіти як на університетському, так і на державному рівнях може
бути розглянуто, з одного боку, на рівні інструментарію моніторингу
задоволеності студентів станом освітньо-виховної комунікації (організаційнопедагогічний аспект), а з іншого – на рівні одного з методів контролю якості
надання ЗВО освітянських послуг (державно-управлінський аспект) [8, с.235]».
Найбільш ефективний інструментарій для організації опитування здобувачів
щодо якості вищої освіти, а тим більше онлайн опитування (online survey),
міститься у межах хмарних сервісів (Google Диск, Microsoft OneDrive тощо).
Висновки та перспективи щодо подальших наукових розвідок у
даному напрямку. Отже, питання використання суб‘єктами управлінської
діяльності опитування в якості одного з інструментів моніторингу та
оцінювання якості освіти в ЗВО з метою отримання інформації про стан та
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тенденції розвитку об‘єктів управління набуває все більшої популярності.
Опитування здобувачів вищої освіти є важливим та дієвим інструментом
внутрішнього забезпечення якості. У поєднанні з іншими інструментами воно
може стати джерелом для якісних змін в освітніх програмах, для особистісного
та професійного розвитку, для побудови атмосфери взаємної довіри на кафедрі,
в ЗВО. Разом з тим, слід також підтримувати зв‘язок з випускниками з метою
отримання їх рекомендацій і побажань; удосконалювати зовнішню оцінку
якості освіти на основі більш широкої участі в ній громадських і професійних
організацій, формуючи критерії об‘єктивної зовнішньої оцінки на принципах
взаємодії ринку праці і сфери освіти.
Проблема залучення здобувачів вищої освіти до оцінювання якості освіти
є багатогранною та потребує подальшого аналізу як з позицій змісту, так і
методів дослідження.
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ДЕЯКІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ
МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Доц. Гаєвська В.О., ст. викл. Лисянська Г.В.(Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Постановка проблеми. Проведені останнім часом дослідження що
довпровадження дистанційної освіти в країнах Європи та Америки показали,
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що вона може повноцінно розвиватися та впроваджуватися за наявності
контингенту студентів; кваліфікованих викладачів; навчальних матеріалів;
відповідної матеріально-технічної бази в студента, викладача і навчального
закладу; теоретичних розробок із цієї тематики; та ін. Аналіз останніх
досліджень та публікацій. Більшість складових організації дистанційного
навчання в Україні описано, наприклад, в монографіях Г. Козлакової
«Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і
вітчизняний досвід» і П. Федорука «Система дистанційного навчання та
контролю знань на базі Інтернет-технологій (на прикладі медичних вузів)»,
книзі В. Кушерця «Концептуальні засади дистанційної освіти українців
зарубіжжя», спільній наукові праці В. Гриценка, С. Кудрявцевої, В. Колос і О.
Веренич «Дистанційне навчання: теорія і практика», методичному посібнику П.
Дмитренка і Ю. Пасічника «Дистанційна освіта», навчальному посібнику
«Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс»,
«Дистанційний навчальний процес», укладені науковцями Проблемної
лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут‖, методичному посібнику для авторів
дистанційних курсів О. Гороховського «Методичні аспекти створення
навчальної літератури для дистанційного навчання», навчально- методичному
посібнику В. Ясулайтіса «Дистанційне навчання», монографії «Дистанційне
навчання у вищій школі» і докторській дисертації П. Стефаненка «Теоретичні і
методичні основи дистанційного навчання у вищій школі», кандидатській
дисертації О. Собаєвої «Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах
дистанційного навчання», А. Мушака «Комп'ютерне моделювання процесів
дистанційного навчання в Інтернет-технологіях», О. Хмель «Дидактичні умови
організацій дистанційного навчання студентів фізико - математичних
факультетів педагогічних університетів», Є. Владимирської «Науковометодичне забезпечення якості дистанційного навчання у технічному
університеті» [16, 2999-300]. Таким чином, розглянуті наукові видання та
дисертаційні дослідження цікавлять професорсько-викладацький склад
вітчизняних вищих навчальних закладів, а отже, ці матеріали можуть бути
використаними для дослідження переваг та недоліків нової форми навчання в
їхньому середовищі.
Мета статті – провести аналіз нових можливостей при викладанні вищої
математики в умовах дистанційного навчання у вітчизняних вищих навчальних
закладах на прикладі Харківського національного університету будівництва та
архітектури.
Розглянемо детальніше можливості дистанційного навчання у навчальних
закладах України. Питання «бути чи не бути» дистанційній освіті вже не є
актуальним. У всьому світі дистанційна освіта існує, займає своє соціальнозначуще місце в освітній сфері. У кінці 1997 року в 107 країнах діяло близько
1000 навчальних закладів дистанційного типу. Кількість тих, хто здобув вищу
освіту в системі дистанційної освіти, в 1997 р. становила близько 50 млн
чоловік, у 2000 р. – 90 млн, за прогнозами у 2023 р. становитиме 120 млн
62

чоловік [7]. Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30%
навчальних закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати
навчання в режимі дистанційного навчання. Однак найчастіше за цим стоїть
звичайна заочна форма навчання.
Чим же відрізняється дистанційна освіта від інших видів отримання
знань і професії? Насамперед, дистанційне навчання – це відкрита система
навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за
допомогою сучасних технологій та мультимедіа.
Наведемо приклад застосування мультимедійних засобів навчання при
викладанні деяких тем вищої математики. Наприклад, потрібно знайти
подвійним інтегруванням об‘єм тіла, обмеженого параболоїдом обертання
z  x 2  y 2 , координатними площинами і площиною x  y  1 . Основна
проблема, яка виникає при розв'язанні подібної задачі, є проблема побудови
області інтегрування, яку достатньо легко вирішити в умовах використання
графічних редакторів. Тіло, об‘єм якого потрібно обчислити, обмежено
параболоїдом обертання z  x 2  y 2 (рис. 1),

Рисунок 1 – Побудва параболоїда обертання у графічному редакторі GeoGebra
Math Apps
площиною x  y  1 (рис. 2 а), б))

а)

б)
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Рисунок 2 – Побудва перетину параболоїда площиною x  y  1
і площинами z  0 , x  0, y  0 (рис. 3 а), б)).

а)

б)

Рисунок 3 – Побудва області інтегрування
Проекцією тіла на площину хОу є область (D) (рис. 4 а), б)).

а)

б)
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Рисунок 4 – Побудва проекції області інтегрування на площину хОу
Об‘єм циліндричного тіла обчислюється за формулою V   zdxdy ,
( D)

де z  f ( x, y) – рівняння поверхні, яка обмежує тіло зверху. У нашому випадку
1 y
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Не менш зручним виявляється використання мультимедійних засобів при
розв'язанні задач, що потребують побудови графіків функцій у полярній
системі координат (рис. 5)
1

Рисунок 5 – Побудва кривої у полярній системі координат у
графічному редакторі DESMOS
та кривих, заданих параметрично (рис. 6).
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Рисунок 6 – Побудова кривої, заданої параметрично
у прямокутній системі координат
Дистанційна форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу
навчання. Система дистанційного навчання має ряд переваг і значно розширює
коло потенційних студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість
молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій
від обласних центрів місцевості; військовослужбовці; домогосподарки;
керівники; бізнесмени або студенти, що бажають паралельно одержати освіту.
Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість
гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя.
Варто відзначити, що дистанційне навчання – доступна можливість
одержати освіту за кордоном з мінімальними фінансовими витратами при
великому виборі спеціальностей, оскільки більшість ВНЗ Європи та США
ввели таку зручну для студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна.
Сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття
комплексності світу та формування інформаційного суспільства. Для того, щоб
знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно «навчати
себе», поповнюючи й розширюючи свою освіту. Саме цю мету й ставить перед
собою дистанційна освіта [11].
Перспективу і вдосконалення системи дистанційного навчання на Україні
складає впровадження в процес комп'ютерної і аудіо-візуальної техніки. В
даний час проблему дистанційної освіти розробляють практично всі ВНЗ на
території України [10].
Висновки. Загалом, дистанційна освіта в Україні не відповідає вимогам,
що ставляться до інформаційного суспільства і не забезпечує повноцінного
входження України в міжнародний освітній простір. Щоб система
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дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти України, потрібно,
передовсім, створити глобальну комп'ютерну мережу освіти й науки, оскільки
саме комп'ютер дає змогу отримувати навчальний матеріал, є водночас і
бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним центром, що
робить його одним з учасників реалізації програми безперервної освіти в
Україні [9].
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
"БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА" ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
192 "БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ"
Доц. Аніщенко А. І. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Анотація: Розділ «Будівельна техніка» в освітньо-професійній програмі
підготовки фахівця в галузі «Будівництво та цивільна інженерія» являється
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складовою навчальної дисципліни «Будівельна техніка та виробнича база
будівництва». Вона ознайомлює здобувачів з базовим обладнанням, яке
використовується на підприємствах будівельної індустрії.
Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знання основних
машин та механізмів, які використовуються у процесі будівництва
різноманітних об'єктів, а також підготувати кваліфікованих і ерудованих
спеціалістів для роботи в різних галузях будівельного комплексу.
Завдання: ознайомитись з різновидами будівельної техніки, яка
використовується в умовах будівельного майданчика: горизонтальний
безрейковий транспорт, транспортуючі машини, вантажопідіймальні машини;
розрізняти основні види машин для земляних робіт: землерийні машини
(екскаватори), землерийно-транспортні машини (бульдозери, скрепери,
автогрейдери, одноківшові фронтальні навантажувачі), машини для
підготовчих робіт; складових частини приводу будівельних машин.
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: знання та розуміння
предметної області та професійної діяльності; знання технології виготовлення
виробів і конструкцій, технічних
характеристик сучасних будівельних
матеріалів; уміння ефективно використовувати їх при проектуванні та зведенні
будівельних об'єктів; здатність самостійно оволодівати знаннями.
Програмні результати навчання: застосовувати базові професійні й
наукові знання в галузі соціально-гуманітарних та економічних наук у
пізнавальній та професійній діяльності; продемонструвати вміння ефективно
застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі
знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення; розробляти
конструктивні рішення об‘єкту будівництва на базі знання номенклатури та
конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні
конструкції та вузли їх сполучення; організовувати та управляти будівельними
процесами при зведенні об‘єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й
реконструкції з урахуванням вимог охорони праці.
В освітньому процесі дисципліна «Будівельна техніка» вивчається на
другому курсі і закінчується заліком та проходженням полігонної практики, на
якій закріплюються отримані знання.
Сучасний викладач вищого навчального закладу повинен володіти
різними професійними якостями та ораторським мистецтвом. Він має підібрати
підхід викладання навчальної дисципліни так, щоб здобувачам було цікаво його
слухати, в подальшому вивчати та розуміти навчальну дисципліну та з
задоволенням приходити на заняття.
В епоху комп‘ютеризації освітнього процесу наочні плакати можна
замінити яскравими рисунками сучасного обладнання в презентаційному
матеріалі, підкріпити пояснення за допомогою відео його роботи, яке можна
знайти на просторах інтернету. Це не означає, що потрібно перестати
розглядати стандартні схеми обладнання. Наглядні рисунки та відео дають
змогу здобувачам краще зрозуміти, як виглядає то чи інше обладнання та
процес його роботи.
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За допомоги програми Microsoft PowerPoint створюється сучасний
лекційний матеріал у вигляді презентацій, в який добавляється як схеми, так і їх
опис, рисунки та фото сучасного обладнання, відео роботи техніки. В період
дистанційного навчання це дає змогу викладачеві чітко і якісно провести
лекцію, на якій здобувачі з цікавістю обговорюють кожну схему та розуміють її
призначення.
Підготовлені презентації можна використовувати і в очній формі
навчання. Це замінює час на перенесення з аудиторії в аудиторію наглядних
плакатів і рисунків.
За допомоги програми Google Class можна завантажити весь лекційний
матеріал, також додати посилання на відео будь-якого обладнання для більш
детального розуміння (рис.1 – 3).
На практичних заняттях здобувачі знайомляться з обладнанням,
проводять його розрахунок, а на лабораторних стендах можуть керувати
діючими моделями (рис.4, 5).

Рис.1. Лекційний матеріал, завантажений до Goole Class
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Рис.2. Приклад презентації лекційного матеріалу
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Рис.3. Приклад завантаженого відео матеріалу до Goole Class
Після ознайомлення з основними видами будівельної техніки здобувачам
вищої освіти пропонується зробити доповіді по різним темам. Під час роботи
над доповіддю здобувач поглиблює свої знання в конкретній галузі техніки.
Далі, на заняттях, доносить отриману інформацію до загальної аудиторії своїх
же одногрупників (рис. 6). Під час обговорення між здобувачами певних питань
проходить поглиблене вивчення та розуміння тематики доповіді.
Вважаю, що такий вид занять дає можливість краще засвоїти отриману
інформацію, наглядне обладнання дає можливість певної мірою поглибитись в
вивчення обладнання. У процесі роботи над доповіддю здобувачі отримають
навички Soft Skills ораторного мистецтва та обробки інформації.
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Рис. 4. Керування діючою моделлю баштового крану.
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Рис. 5. Керування діючою моделлю екскаватору на базі трактора
«Білорусь».
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Рис. 6. Проведення доповідей у вигляді конференції
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКНИХ
РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ
Проф. Ємельяненко М. Г., проф. Гордієнко А. Т., доц. Саєнко Л. В.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Незважаючи на те, що тема нашого повідомлення анонсована як досвід
застосування засобів відео конференції під час проведення захисту
магістерських випускних робіт, ми вважаємо доцільним розділити її на дві
частини.
Перша – це використання інтернет-ресурсів під час дистанційної роботи з
здобувачами освіти магістрами по підготовці матеріалів розділів випускної
роботи.
І друга – це сам процес захисту в дистанційному режимі.
Складність першої частини полягає в тому, що крім процесу оформлення
здобувачами освіти матеріалів, напрацьованих під час виконання розрахункової
частини, курсових проектів, проходження переддипломної практики,
залишається значна частина науково-дослідницьких робіт з використанням
діючого обладнання, приладів та апаратури, що регіструє, яку без викладачів
вони виконати не можуть. І тут ніякі інтернет-ресурси не допоможуть.
Можна виконати пошукові роботи, вивчити та узагальнити результати
досліджень інших авторів, якщо вони є, але це не може замінити результати
особистих експериментів, що підтверджують або ні дослідження інших авторів.
Значні складності є з ресурсним забезпеченням он-лайн спілкування
здобувачів освіти і викладачів. В університеті практично відсутнє ліцензоване
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програмне забезпечення і тому роботи, виконані здобувачами освіти, інколи не
можуть бути відкриті на комп‘ютерній базі кафедри, не кажучи вже про
особисті персональні електронні засоби.
З нашого досвіду, під час підготовчого навчально-консультативного
періоду, спілкування з магістрами здійснювалося через менеджери Google
Classroom, Telegram, Viber.
Найбільш позитивно студенти відносяться доTelegram, так як у ньому
добре пересилаються майже всі текстові і графічні матеріали, а також можна
дізнатися чи є особа, що вас цікавить, на зв‘язку.
Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів другого магістерського рівня
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» структурно складаються з
наступних розділів:
1 Технологічна частина
2 Інформаційний пошук
3 Спеціальна частина
4 Монтаж, експлуатація і ремонт обладнання
5 Автоматизація виробничих процесів
6 Економічна частина
7 Охорона праці в галузі
8 Цивільний захист.
Такім чином, в он-лайн режимі ускладнюються процеси підготовки та
спів координації вмісту розділів випускних робіт здобувачів, оскільки значна
частина консультантів є викладачами інших кафедр.
На кафедрі МБП ХНУБА основна частина захисту кваліфікаційних
випускних робіт здобувачів другого магістерського рівня спеціальності 133
«Галузеве машинобудування», при наявності усіх потрібних текстових і
графічних матеріалів, проводилася шляхом доповідей у формі презентацій з
використанням ноутбуків та апаратури для відображення матеріалів на екрані.
При цьому дотримувалися порядку обмежень, щодо забезпечення умов
карантину.
Відносно процесу захисту в дистанційному режимі, найголовніше, це
стабільний інтернет зв'язок. Нажаль інколи швидкість інтернету не дозволяє
здійснити повноцінний захист випускної роботи перед комісією.
Дистанційний Захист може відбуватися методом як колективного зв‘язку
(з використанням платформ Google Meet, Zoom та інш.), так і індивідуального
(з використанням менеджерів Telegram, Viber і інш.).
Сам процес проходить наступним чином. Спочатку створюється
конференція та всім учасникам надається посилання, за яким вони мають змогу
приєднатися до конференції. Головуючим, має сенс створювати конференцію,
використовуючи корпоративний обліковий запис. Це дає змогу робити
відеозапис захисту. Після цього, головуючий надає слово секретарю ДЕК і далі
надається можливість магістранту зробити свою доповідь та відповісти на
питання, які ставлять йому фахівці, що входять до складу ДЕК. У разі
неможливості відео захвату захисту, відео зйомка повинна вестись за
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допомогою інших технічних засобів.
Слід зазначити, що при здійснені відео конференції, мікрофони учасників
повинні бути відключені (для унеможливлювання ґвалту). Це має велике
значення, якщо декілька учасників конференції знаходяться у одному
приміщенні. Виникають фазові спотворення звуку.
Після публічних доповідей здобувачів та їх відповідей на поставлені
питання, головуючий відключає звук (за потреби ще й відео) для підведення
підсумків. Після їх підведення, звук (та відео) включають знов та
оприлюднюють результати захисту.
Таким чином, ми бачимо, що суть дистанційного захисту спирається в
першу чергу на технічні можливості як кафедри по якій захищаються здобувачі
так і персональних технічних можливостей здобувача вищої освіти.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ДЛЯ
ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 "ГАЛУЗЕВЕ
МАШИНОБУДУВАННЯ" В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
Проф. Крот О.Ю., проф. Савченко О.Г., проф. Ємельянова І.А.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Накопичується усе більший об‘єм рекомендацій по запровадженню та
розвитку змішаного навчання в умовах обмежень особистого відвідування
здобувачами закладів вищої освіти [1]. Однак такі рекомендації, як правило, не
стосуються методики проведення в умовах дистанційного навчання
лабораторних робіт (ЛР), які загально визнані ефективною формою будь-якого
навчального процесу, особливо - при отриманні вищої освіти по інженерних і
технічних спеціальностях.
Відомі достатньо різноманітні новітні форми виконання лабораторних
робіт при дистанційному навчанні [2-6]. Найбільш поширеними є ЛР для
підготовки школярів – із застосовуванням віртуальних лабораторій і
тренажерів-симуляторів. Доступні онлайн-приклади:
інтерактивні моделі
університету Колорадо [4], Physics Simulations from Erik Neumann [5]. Останній
приклад має відкритий код. У вихідному коді є близько 50 різних моделювань,
кожна з яких має файл-приклад, який призначений для розробки та тестування.
Означені приклади також можуть використовуватися для показу симуляцій в
автономному режимі (коли вони не підключені до Інтернету). У природничонауковій сфері використовуються лабораторні комплекти домашнього
застосування та віддалені віртуально-фізичні лабораторії [2].
Вітчизняні рекомендації щодо змішаного та дистанційного навчання
стосуються усіх форм навчального процесу, крім лабораторних робіт (ЛР), під
час проведення яких, за загально прийнятому у викладацькій спільноті
поглядом, здобувач повинен бути присутнім особисто. Інакше недосяжною
77

вважається одна із задач будь-якої ЛР - набуття практичних навичок роботи з
вимірювальною апаратурою та комплексами, вимірювання, регулювання,
налагодження, управління тощо. Але умови карантину примушують викладачів
провідних фахових дисциплін відшукувати й впроваджувати у навчання нові
форми проведення певної частки лабораторних робіт.
Слід відзначити, що велика кількість лабораторних робіт, що
виконуються на діючому технологічному, вантажопідйомному та іншому
обладнанні, являється специфічною особливістю підготовки фахівців
спеціальності 133 ―Галузеве машинобудування‖. Керування означеним
обладнанням, з досить потужними двигунами, не може доручатися здобувачам
по правилах безпеки, тому виконується викладачем або лаборантом. Те саме
стосується й використання достатньо складної вимірювальної апаратури, в
тому числі й вимірювально-обчислювальних комплексів - така робота потребує
достатньої кваліфікації. Під час проведення багатьох ЛР передбачається
виконання реальних виробничих процесів (дозування, класифікації, дроблення,
помелу, формування тощо) з витратою достатньо вагомої кількості сировини.
Перелічені вище і інші особливості вимушують проводити певну частку
ЛР із застосуванням так званої бригадної форми, яка, на відміну від більш
ефективної індивідуальної, обмежує коло здобувачів - безпосередніх
виконавців тих дій, які передбачені інструкцією по ЛР. Переважна частина
здобувачів, у разі бригадної форми ЛР, отримує передбачені навички тільки під
час спостережень за діями виконавців. Тому вдалий відеоматеріал проведення
ЛР, у разі бригадної ЛР, може бути спів мірним традиційній формі по позитиву
засвоєння запланованих результатів навчання. Тому метод виконання завдань
ЛР лаборантом з озвучуванням й коментарем дій викладачем та трансляцією
відеоматеріалу, на наш погляд, має перспективу широкого застосування. Саме
такий метод, званий методом віддалених реальних лабораторій [3], найбільше
підходить для проведення ЛР науково-дослідного характеру зі спеціальності
133 ―Галузеве машинобудування‖. Причому означений метод корисний не
тільки при дистанційному навчанні, а і у разі віднесення ЛР науково-дослідного
характеру, частково або повністю, до самостійної роботи здобувачів.
На кафедрі механізації будівельних процесів (МБП) Харківського
національного університету будівництва та архітектури виконані перші спроби
проведення з використанням методу віддалених реальних лабораторій деяких із
багатьох ЛР науково-дослідного характеру - стосовно лебідки, а також пресів
вібраційного та шнекового. Нижче буде приведена інформація щодо реалізації
методу віддалених реальних лабораторій стосовно ЛР по дослідженню
динамічних показників роботи лебідки при підійманні і опусканні вантажу.
Електрореверсивна лебідка з поліспастом і гаковою підвіскою (рис. 1) має
асинхронний електродвигун із короткозамкненим ротором, двоступінчастий
циліндричний редуктор, барабан з ребордами для багатошарового навивання
канату, а також прилади управління. ЛР передбачає визначення динамічних
характеристик двома методами: традиційним, із використанням замірної ланки,
що має тензодатчики, з‘єднані із тензовимірювальною системою реєстрації
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зусилля в канаті; сучасної, з використанням акселерометра, вбудованого в
планшет ―Nexus 7‖, і додатку «Accelerometer Analyzer» з ―Google play‖.

Прийнята методика має дві стадії виконання означеної ЛР. Перша
передбачає визначення канатоємності барабана й потенційної висоти
підіймання вантажу, швидкості навивання канату та підіймання вантажу, а
також зусилля в канаті та вантажопідіймальності, виходячи з потужності
двигуна та діаметра канату. Ця стадія виконується у традиційний спосіб, із
використанням бригадної форми. Здобувачі власноручно вимірюють
геометричні параметри лебідки (діаметр та довжину барабана, діаметр канату,
висоту реборди), а також визначають передаточне число редуктора й
параметри двигуна - для подальшого розрахунку указаних вище основних
параметрів механізму підіймання.
Друга, науково-дослідна стадія означеної ЛР побудована з реалізацією
методу віддалених реальних лабораторій і передбачає визначення коефіцієнта
динамічності Кд, а також: періоду та частоти коливань вантажу;
логарифмічного декременту коливань; коефіцієнту в‘язкого опору середовища
(у диференційному рівнянні коливань); жорсткості ―с‖ пружного елемента. За
результатами визначення отримуються (з числовими значеннями коефіцієнтів)
рівняння затухаючих коливань вантажу.
На другій стадії послідовно виконуються два записи коливань. Першим
виконують запис коливань прискорення в процесі пуску, руху з постійною
швидкістю і гальмування механізму підіймання, як при підйомі, так і при
опусканні. з використанням акселерометра, вбудованого в планшет ―Nexus 7‖, і
безкоштовного додатку «Accelerometer Analyzer» з ―Google play‖. Запис
коливань прискорення виглядає як текстовий файл (приклад – на рис. 2) і
відрізняється для варіантів згідно з масою вантажу (на рис. 1 - 85 кг). Такі
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файли отримуються лаборантом і викладачем для різних вантажів. Кожен із них
слугує основою для проведення процедури обробки даних і побудови діаграми
коливань прискорень (приклад – на рис. 3). Процедура запису одного із
текстових файлів знімається на відео і супроводжується озвуч кою - лаборант
демонструє всі дії, а викладач коментує ці дії. Запис відео триває мінімальний
час, щоб уникнути складнощів під час пересилання відео здобувачам.
Властивості пристрою та
налаштування програми

Записані дані

Крок за часом 0,005 секунд
Значенні прискорень по
трьох напрямках
Рис. 2. Отриманий текстовий файл
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Рис. 3. Записані діаграми прискорень по трьох осях
У методичних вказівках до науково-дослідної частини ЛР приведене
описання процедури обробки даних текстового файлу, побудови діаграми
коливань прискорень, обробки вказаної діаграми з визначенням характеристики
коливань вантажу (періоду, частоти, логарифмічного декременту, коефіцієнту
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в‘язкого опору та жорсткості), а також отримання диференційного рівняння
затухаючих коливань вантажу - ділянки, обведеної на рис. 3). Другим
виконують запис коливань зусилля в канаті у тих самих режимах, із
використанням традиційної тензометричної системи. Порядок запису і
тарування традиційної системи докладно описаний у методичних вказівках до
ЛР№4 [7]. Виконання усіх дій лаборанта, у тому числі й по таруванню
тензометричної системи, записується на відео, з коментарями викладача. На
рис. 4 співставленні діаграми одного і того самого процесу, отримані різними
способами.
Порядок виконання ЛР з елементами наукових досліджень и
використанням методу віддалених реальних лабораторій - той самий, що
притаманний традиційним ЛР. Виконанню таких ЛР передує теоретична
підготовка із використанням конспекту лекцій (наприклад, по темі «динаміка
механізму підіймання») та методичних вказівок (МВ- наприклад, до ЛР№4 [7]),
які знаходяться у ―classroom.google.com‖. Далі окрема стадія ЛР може
виконуватися у традиційний спосіб, із використанням бригадної форми.
Підготовка до стадії ЛР, яка має елементи наукових досліджень, містить в собі
ознайомлення з додатковим методичним матеріалом та відео, а також
отримання кожним здобувачем індивідуального результату запису робочого
процесу (наприклад, текстового файлу щодо вимірювання прискорень на різних
масах вантажу). Звіт по ЛР містить ті пункти, що й для традиційної бригадної
форми, які вказані у МВ, і додаткові, отримані у відповідності із
індивідуальним завданням. Захист звіту здійснюється, як правило, в
інтерактивній формі, за допомогою комп‘ютерного тестування, причому тести
містять не тільки питання ―на знання‖, але й задачі із запропонованими
варіантами можливих відповідей. Перелік тестів до ЛР із відповідями
знаходяться в кінці методичних вказівок, або у спеціальних МВ по тестуванню
щодо ЛР в системі тестування ADSoft Tester [8].

81

Електрична напруга, В (сигнал, що
надійшов від АЦП, пропорційний
зусиллю)
Прискорення по одній з
осей, м/с2

підійманні

2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9

пуск ―на
підіймання‖

0,7

тут
натиснули
―стоп‖

а)

0,5
1

51

101

151

201

251

301

401

451

501

551

601

натиснули
―стоп‖

2,6

підіймання

2,1

351

1,6
1,1
0,6
0,1
-0,4 1 21 41 6181101121141161181201221241261281301321341361381401421441461481501521541561581601621641661681701721741761781801821841861881901921941961
-0,9
-1,4

б)

пуск ―на
підіймання‖

-1,9
-2,4
-2,9
-3,4

Рис. 4. Діаграми коливань системи: а) записана за допомогою
тензометричної системи; б) записана за допомогою акселерометра

Висновки
1. Проведення лабораторних робіт з фахових інженерних дисциплін в
умовах змішаного та дистанційного навчання доцільне з використанням
методу віддалених реальних лабораторій, який у разі підготовки якісного
відеоматеріалу щодо виконання ЛР, може бути спів мірним традиційній
бригадній формі по позитиву засвоєння запланованих результатів навчання.
2. Найбільшого ефекту обіцяє використання означеного методу у разі
виконання ЛР з елементами наукових досліджень і складними
вимірювальними комплексами та (або) з реалізацією виробничих процесів,
які потребують значних витрат сировини.
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СУЧАСНІ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В ІНЖЕНЕРНІЙ ПІДГОТОВЦІ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Доц. Бойко Т.К. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Дистанційна форма освіти передбачає використання форм навчання,
заснованих на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях. Основу
освітнього процесу становить контрольована самостійна робота студента, який
може навчатися за індивідуальним розкладом, у зручний для себе час, маючи
комплект спеціальних засобів навчання і можливість контакту з викладачем.
Аналіз дистанційних методів навчання у ВНЗ дозволяє відзначити
характерні особливості.
Серед них:
• для отримання необхідних і достатніх знань для освоєння курсу
дисципліни студент може вчитися стільки, скільки йому особисто необхідно;
• можливість з переліку пропонованих дисциплін формувати навчальний
план, що відповідає індивідуальним потребам;
• можливість поєднання навчання з професійною діяльністю;
• віддаленість не є перешкодою для ефективного освітнього процесу;
• кількість учнів не є критичним параметром;
• дистанційна освіта певною мірою знімає соціальну напруженість,
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забезпечуючи рівну можливість отримання освіти незалежно від місця
проживання і матеріальних умов.
Перераховані особливості визначають деякі переваги дистанційної освіти
перед традиційними формами навчання, одночасно пред'являючи певні вимоги,
як до викладача, так і до студента.
В даний час в усьому світі на перший план в освіті виходить застосування
технологій e-learning. E-learning технології передбачають підвищення рівня
самостійної роботи учнів в індивідуальному режимі, надають можливості для
широкого спілкування і спільного планування своєї діяльності.
Застосування електронних методів навчання у вузі дозволяє підвищити
рівень навчання і поліпшити якість освітніх послуг.
Важливим аспектом використання технічних засобів є способи передачі і
прийому даних, необхідні для здійснення навчального процесу.
Ефективна реалізація даних технологій можлива на шляху створення
віртуального інформаційно-освітнього середовища вузу, який об'єднує в
єдиному інформаційному просторі системи управління вузом, електронні
бібліотеки, системи дистанційного навчання та тренінгу, системи тестування,
автоматизації наукових досліджень та ін.
В сукупності такі системи утворюють
віртуальні представництва
навчальних закладів, доступ до ресурсів яких здійснюється через Інтернет.
Віртуальне представництво забезпечує централізоване управління навчанням,
використовуючи корпоративні системи вузу, одночасно реалізуючи
розподілений дистанційний процес навчання.
Важливою характерною рисою інженерної освіти є значний обсяг
лабораторних практикумів в навчальному плані підготовки. В ході виконання
лабораторних робіт необхідна наявність дорогих стендів і установок.
Розвиток мережі Інтернет призвело до значного спрощення електронного
зв'язку і дало можливість легко підключитися з будь-якого персонального
комп'ютера до іншого персонального комп'ютера або високопродуктивної
сервера в будь-якій точці планети, дозволило сформувати і втілити в життя
концепцію віддаленого управління обладнанням реальних лабораторій.
В умовах дистанційного навчання реальні експериментальні стенди
замінюються моделями установок, створюючи систему віртуальних
лабораторій. Віртуальні лабораторії є найважливішою складовою частиною
представництва технічного вузу.
Студент може виконувати завдання університетського лабораторного
практикуму за допомогою свого персонального комп'ютера керуючи
навчальною апаратурою, розташованою в університетській лабораторії.
У неї можуть входити комп'ютерні моделі і тренажери, задачник,
електронний лабораторний практикум, комп'ютерна система тестів.
Електронний лабораторний практикум дозволяє імітувати процеси, що
протікають в досліджуваних реальних об'єктах, або змоделювати експеримент,
який не може бути здійсненим в реальних умовах з певних обставин.
Також на практиці реалізуються такі можливості, як:
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• колективний віддалений доступ до однієї і тієї ж експериментальній
установці;
• робота на дорогому унікальному обладнанні, недоступному фізичним
користувачам;
• спрощення та здешевлення проведення наукових експериментів, які не
потребують придбання реального експериментального обладнання;
• організація безперервного цілодобового доступу до обладнання в
автоматичному режимі та ін.
Слід підкреслити відмінність поняття «лабораторії віддаленого доступу»
не тільки від звичайної, реальної лабораторії, експерименти в якій проводяться
традиційним способом і вимагають присутності експериментатора біля
реального обладнання. Лабораторія віддаленого доступу відрізняється і від так
званої «віртуальної лабораторії».
Доступ до віртуальної лабораторії, як і до віддаленої, також здійснюється
через комп'ютер, в тому числі, можливо, і по мережі Інтернет. При цьому, в
залежності від конкретного програмного забезпечення, студент або
експериментатор може бачити на екрані в точності органи управління
обладнанням, датчики, механізми і т.п., що і при віддаленому доступі до
реальної лабораторії.
У віртуальній лабораторії все реальне обладнання повністю замінено
роботою комп'ютерної програми. Тобто замість реального фізичного процесу
віртуальна лабораторія дозволяє вивчити всього лише математичну модель
фізичного явища.
Якість віртуальної лабораторії залежить від вибору
математичної моделі, від того, наскільки повно і вдало з її допомогою можна
описати ті чи інші аспекти всього різноманіття фізичних процесів, з якими в
реальності має справу тільки справжня лабораторія (або лабораторія
віддаленого доступу через відповідний комп'ютерний інтерфейс).
Окрім того, лабораторія віддаленого доступу може використовуватися не
тільки для навчання, але і для проведення реальних досліджень з
використанням унікального дорогого устаткування, встановленого в наукових
центрах.
Структурна схема системи дистанційного вимірювання і управління
експериментом і функціональна схема системи дистанційного вимірювання і
управління експериментальною установкою представлені на рис. 1, 2.
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Рис.1. Структурна схема системи дистанційного вимірювання і
управління експериментом

Рис.2. Функціональна схема системи дистанційного вимірювання і
86

управління експериментальною установкою
Концепції лабораторій віддаленого доступу стали розроблятися як
інноваційне рішення для університетських лабораторних практикумів, що
дозволяє істотно знизити витрати на створення та утримання практикуму.
На сьогоднішній день в світовому досвіді створення та експлуатації
лабораторій
віддаленого
доступу
спостерігається
явна
тенденція
«інформаційного об'єднання» існуючих інтернет-ресурсів доступу до
лабораторних експериментів.
Даний напрямок експлуатації лабораторій віддаленого доступу
характеризується в роботі як «тренд» у розвитку концепції лабораторії
віддаленого доступу.
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ЗНАЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Доц. Самохвалова А.І. , ас. Онищенко Н.Г., доц. Мельнікова О.Г. (Харківський
національний університет будівництва та архітектури)
В наш час для подолання багатьох екологічних проблем та оптимізації
взаємовідносин людини та природи потрібне впровадження якісної екологічної
освіти, яка є необхідною складовою сталого гармонійного екологічно
безпечного розвитку суспільства.
Як свідчить аналіз якості екологічної освіти можна стверджувати, що вона
знаходиться в критичному стані. Дана ситуація пояснюється такими
причинами [1 ‒ 3]: недооцінка екологічних знань у системі освіти; низький
рівень впровадження у практику досягнень педагогічної науки; слабке
матеріально-технічне і методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
незнання
та
руйнування
народних
традицій
раціонального
природокористування; багаторічне панування споживацького ставлення до
природи. Знання з екології сприяють формуванню у молоді дбайливого
ставлення до природи, розвитку екологічної культури, оскільки екологічні
проблеми, які виникли перед людством в останні десятиліття, вимагають від
системи освіти приділяти більше уваги формуванню екологічної свідомості,
розуміння навколишнього світу та місця людини в ньому [4]. Лише тоді, коли
людство оволодіє екологічними знаннями, методами та засобами захисту
довкілля, ресурсозбереження, утилізації відходів, покращиться екологічна
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ситуація, виникне можливість оздоровити оточуюче середовище, здійснювати
програми екологізації.
В зв‘язку з цим екологічна освіта та виховання повинні стати одним з
пріоритетних напрямів державної політики будь-якої країни.
Так для вирішення багатьох екологічних проблем в наш час потрібна
екологізація всієї системи вищої освіти в Україні, тобто впровадження різних
екологічних ідей і принципів у вузівські навчальні дисципліни, а також
підготовка екологічно грамотних спеціалістів. В реалізації екологічної освіти
сучасними засобами є застосування мультимедійних технологій, зокрема
навчальних комп‘ютерних технологій, що сприяє навчанню здобувачів вищої
освіти моделювання екологічних ситуацій, обробки результатів спостереження,
що значно розширюватиме кругозір, зближує навчання з життям, надає
інформацію про проблеми взаємодії між людьми й довкіллям.
Наявність високої кваліфікації робить людей більш стійкими до
можливих змін типу і профілю роботи, дає їм можливість швидше
працевлаштуватися у випадку втрати роботи, робить їх більш гнучкими до
зміни ситуації на ринку праці та в економіці країни загалом. Розвиток високих
технологій у все більших і більших масштабах підвищує попит на
інтелектуальність в освіті людей. Це кардинально змінює інституційний статус
системи освіти в суспільстві.
В наш час – час інтернет-технологій багато аспектів людського життя, а
також освіта переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку
інформаційного суспільства і долаючи географічні бар‘єри. Інтернет дає змогу
розширити освіту, зробити навчання справді повноцінним та всеохоплюючим
[5]. Саме завдяки розвитку сучасних інформаційних технологій відкриваються
нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу оскільки все
більша роль надається самоосвіті, методам активного пізнання, дистанційним
освітнім програмам.
Хоча дистанційна форма навчання вже досить поширена в багатьох
країнах світу, в Україні вона робить поки що перші кроки, тому що з'явилася
порівняно нещодавно, але з кожним роком вдосконалюється й розширюється
завдяки розвитку інформаційних технологій, а також зміни ставлення до
традиційної освіти. Вона дає можливість навчатися та отримувати необхідні
знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час та має за
головну мету розвиток творчих та інтелектуальних здібностей за допомогою
відкритого й вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, включно з
наявними в Інтернеті [6].
Дистанційна освіта включає такі заходи [5]: засоби надання учбового
матеріалу здобувачам вищої освіти; засоби інтерактивної співпраці викладача і
здобувача вищої освіти; засоби консультації здобувача вищої освіти
програмою-викладачем; засоби контролю успішності здобувачів вищої освіти;
можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування
помилок.
Крім того дистанційна освіта передбачає наявність доступу здобувачів
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вищої освіти та викладачів до мережі Інтернет, а також технічного
забезпечення (комп‘ютера, планшет, смартфона тощо). Вона передбачає не
лише розширення спектру носіїв інформації і засобів доступу до них, а й
наявність постійного спілкування між викладачем і здобувачем вищої освіти
через телекомунікаційні канали. ЇЇ відмінною рисою від інших форм навчання є
надання здобувачам вищої освіти можливості самим одержувати необхідні
знання, користуючись розвинутими інформаційними ресурсами, завдяки
сучасним інформаційним технологіям. Інформаційні ресурси, які при цьому
використовуються: бази даних і знань, комп'ютерні, зокрема мультимедіа,
навчальні і контролюючі системи, відео- й аудіозаписи, електронні бібліотеки.
Під час дистанційного навчання значно збільшується частка самостійної
роботи здобувачів вищої освіти. Тому впровадження дистанційного навчання
потребує від них високої мотивації, а також здатності до самостійної роботи та
самоконтролю у процесі навчання, вміння вибудовувати власну освітню
траєкторію, підвищувати комп'ютерні компетентності відповідно до
нововведень і інновацій.
Основними принципами, на яких базується дистанційне навчання є:
принцип забезпечення безпеки інформації, що циркулює в системі дистанційної
освіти; принцип стартового рівня освіти; принцип мобільності навчання;
принцип пріоритетності педагогічного підходу під час проектування освітнього
процесу в системі дистанційної освіти; принцип педагогічної доцільності
застосування нових інформаційних технологій; принцип гуманістичності
навчання; принцип вибору змісту освіти; принцип відповідності технологій
навчанню; принцип неантогоністичності дистанційного навчання існуючим
формам освіти.
Характерними рисами дистанційного навчання є: гнучкість; модульність;
економічна ефективність; нова роль викладача у системі дистанційного
навчання; спеціалізований контроль якості освіти; використання інформаційних
технологій і засобів навчання.
Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та
інтелектуальних здібностей за допомогою відкритого й вільного використання
всіх освітніх ресурсів і програм [1]. Головним в цьому виді навчання є
наявність, а також розробка учбово-методичного забезпечення для самостійної
роботи студентів. Лекційний матеріал може бути викладений у вигляді тексту,
озвучений і доповнений відеоматеріалами.
Основними перевагами дистанційного навчання є [2 ‒ 8]: гнучкість та
зручність (можливість навчатися у певному місці, незалежно від місця
проживання/перебування, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу,
а також викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей
здобувачів вищої освіти); паралельність (можливість поєднувати основну
професійну діяльність з навчанням); збільшення часу для відвідування
різноманітних гуртків, курсів та занять улюбленими справами; модульність
(розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у
міру засвоєння, а також відповідають здібностям окремого здобувача вищої
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освіти чи групи; кожна окрема дисципліна або низка дисциплін, що їх освоїли
здобувачі вищої освіти, створюють цілісне уявлення про відповідну предметну
сферу.); економічна ефективність (загальні витрати па навчання зменшуються
через економію транспортних витрат, витрат на оренду приміщень, скорочення
«паперового» діловодства і тиражування посібників; метод навчання
дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних
приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та
мультидоступу до них); індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої
освіти з урахуванням його здібностей та потреб; актуальність (можливість
упровадження новітніх методичних, педагогічних, психологічних, розробок);
можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації
будь-якою кількістю студентів (матеріал не обмежується лише одним
підручником і включає інформацію з кількох джерел, коментарів, посилання на
статті і т.д.); інтерактивність (активне спілкування між студентами групи і
викладачем); більші можливості контролю якості навчання, які передбачають
проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність
психологічних бар‘єрів; можливість постійного моніторингу успішності
навчання.
Але крім переваг дистанційна освіта має й такі недоліки [8, 9]:
недостатній контроль над засвоєнням здобувачами вищої освіти одержуваних
знань; неможливість формування повного уявлення про зміст навчального
предмета; домашня атмосфера не завжди сприяє ефективному навчанню та
запам‘ятовуванню (можливість відволікання домашніми справами, що не
дозволяє достатньо сконцентруватися на занятті); труднощі соціалізації
(перебування поза колективом може призводити до труднощів в ситуаціях
вирішення конфліктів, співпраці з однолітками); здобувач вищої освіти може
неефективно використати зекономлений час; відсутня науково обгрунтована та
чітко сформульована стратегія дистанційної освіти; можливість хакерського
вторгнення в електронну базу даних; вартість (невиправдана оплата послуг в
даній галузі освіти та різнотипність тарифів відповідно до заданої регіональної
специфіки); відсутність підготовки педагогічних кадрів до застосування у
навчанні здобувачів вищої освіти телекомунікаційних мереж та інформаційних
технологій; наявність певного рівня технічного і програмного забезпечення
(наявность у того, хто навчається, комп'ютера і доступу до Інтернету, що є
далеко не в усіх, особливо в безробітних громадян).
Подолання даних недоліків дистанційної освіти стає можливим завдяки
рокам практичного застосування цієї форми не лише як допоміжної та однієї з
побічних, а як можливо рівної класичній формі здобуття освіти.
Загалом, дистанційна освіта в Україні не відповідає вимогам, що
ставляться до інформаційного суспільства і не забезпечує повноцінного
входження України в міжнародний освітній простір. Оскільки для того, щоб
система дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти України,
потрібно, перш за все, створити глобальну комп‘ютерну мережу освіти й науки,
оскільки саме комп‘ютер дає змогу отримувати навчальний матеріал, є
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водночас і бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним
центром, що робить його одним з учасників реалізації програми безперервної
освіти в Україні [10].
Отже, сучасний рівень розвитку комп‘ютерної техніки та різноманітного
програмного забезпечення надає широкі можливості для підвищення
ефективності навчання. Використання комп‘ютерних технологій сприяє
удосконаленню системи освіти та забезпеченню якісно нового її рівня. Крім
того можна стверджувати, що на сьогоднішній день дистанційна освіта
розвивається, удосконалюється та охоплює різні групи населення, Особливою
рисою дистанційної освіти є самостійність і особиста відповідальність
здобувачів вищої освіти за вибір програми, терміни, а також якість її
проходження.
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ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТОЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
101 ЕКОЛОГІЯ
Проф. Юрченко В. О., доц. Пономарьов К. С. , ас. Пономарьова С. Д.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Вступ. Аналізуючи зміни в методах навчання здобувачів вищої освіти, які
відбулися за останні роки, можна стверджувати, що інноваційні інформаційні
технології стали новою реальністю нашого освітнього буття. І, якщо раніше це
були розрізнені, поодинокі випадки впровадження в навчальний процес
мультимедійних засобів, платних, з відкритим доступом або самостійно
розроблених викладачами програмних продуктів для практичних розрахунків
[1], то зараз – це потужний інструмент, який пройшов певний час випробування
і зарекомендував себе, як якісний інструмент для покращення набуття
компетентностей здобувачами вищої освіти.
В 2020 році провідні ІТ компанії та університети відкрили повний або
частковий доступ до своїх програмних продуктів та навчальних курсів для
допомоги науковцям, студентам та бізнесменам в складний час пандемії [2–4].
Це дає змогу викладачам впровадити в навчальний процес нові верифіковані
програмні продукти та курси. Але, як правило, їх необхідно попередньо
адаптувати, щоб включити в навчальний процес.
Аналіз останніх досліджень і публікацій питання стосовно використання
вільно поширюваного програмного забезпечення в професійній діяльності
викладачів присвячені роботи науковців: Баландіної І. В., Осокіної К. В.,
Артамонова І. В., Hall K., Архіпової З. В., Калюжного К. А., Коваленко В. А.,
Кравчини О. Є., Дочкіна С. О. та ін.
У вищих навчальних закладах (ВНЗ) України процес адаптації
програмного забезпечення з відкритою ліцензією (вільним доступом) досить
позитивний. Цьому сприяють такі фактори, як і в зарубіжних країнах [5, с. 5]:
- наявність у ВНЗ структурних підрозділів, які забезпечують
налагодження та обслуговування комп‘ютерних систем та мереж;
- в межах ВНЗ вільний доступ до інтернет-мережі;
- високий рівень кваліфікації викладачів за фахом і володіння навичками
роботи з програмним забезпеченням;
- досвід здобувачів користування програмними забезпеченням.
Кожне програмне забезпечення має методичні рекомендації від
виробника, але, як правило, вони узагальнені, можуть допомогти вирішити
виникаючі проблеми з програмним забезпеченням, але не дають інформацію
щодо використання у професійній діяльності, з описом виконання конкретних
дій. Тому, паралельно з впровадженням програмного забезпечення у ВНЗ
необхідно розробляти методичні рекомендації для впровадження в навчальний
процес з врахуванням потреб конкретної спеціальності.
На законодавчому рівні це питання ще не вирішене, впровадження
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програмного забезпечення з відкритою ліцензією не забороняється. В країнах
світу їх застосування на державному рівні вирішується, але дуже повільно [6].
Викладачі, як досвідчені фахівці, мають можливість напрацювати базу
програмних продуктів з відкритою ліцензією для певної спеціальності,
апробувати її в навчальному процесі та наукових дослідженнях. І якщо вони
покажуть позитивні результати, то це може стати підґрунтям для впровадження
їх на державному рівні.
На кафедрі безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського
національного університету будівництва та архітектури напрацьовано досвід
впровадження програмних продуктів з відкритою ліцензією для здобувачів
вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія.
Проаналізовано програмний продукт – ImageJ [7]. Вивчено функції
програми, визначено компоненти освітньо-професійної програми в яких можна
застосовувати даний програмний продукт, розроблено рекомендації із
застосування програми ImageJ для здобувачів за спеціальністю 101 Екологія,
методику застосування програми ImageJ впроваджено в навчальному процесі та
наукових дослідженнях кафедри.
Програма ImageJ написана на мові Java співробітниками National Institutes
of Health і поширюється без ліцензійних обмежень як суспільне надбання.
Програма постійно оновлюється, наразі функціонує версія 1.53h від 4 лютого
2021 р.
ImageJ – це програма для обробки як макро- так і мікро-зображень.
Програма працює в онлайн режимі, або може завантажуватись на комп'ютер.
Для завантаження доступні версії для Windows, Mac OS та Linux. Вихідний код
ImageJ, розроблений Уейном Расбандом, знаходиться у вільному доступі.
Програма дозволяє відображати, редагувати, аналізувати, обробляти,
зберігати і друкувати зображення форматів .tiff, .gif, .jpeg, .bmp.
Функції програми дозволяють обчислювати площу зображень або площу
фону без зображень у пікселях. Доступне калібрування для вимірювання
реальних розмірів в інших одиницях вимірювання (наприклад, мікрометрах).
Програма дозволяє вимірювати відстані і кути. Також підтримуються
стандартні функції обробки зображень, такі як управління контрастом
зображення, підвищення різкості, згладжування та геометричні перетворення:
масштабування, обертання і дзеркальне відображення. Функції аналізу і
обробки доступні при будь-якому збільшенні. Програма підтримує будь-яку
кількість одночасно відкритих вікон (зображень), обмеження може бути лише
за пам‘яттю комп‘ютера. Програма має додаткові модулі, які дозволяють
вирішити практично будь-яке завдання з обробки або аналізу зображень.
Аналіз компонент освітньо-професійної програми за спеціальністю 101
Екологія показав, можливі шляхи покращення професійних здібностей
здобувачів за рахунок застосування програми ImageJ.
При вивченні «Геоекології та ґрунтознавства» програма ImageJ дозволяє
проводити аналіз зразків ґрунту, визначати склад, геометричні характеристики
частинок за якими встановлюються коефіцієнти сортування, асиметрії та
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неоднорідності ґрунтів.
При вивченні «Хімії з основами біогеохімії» програма дозволяє
ідентифікувати живу речовину в ґрунті, підраховувати кількість живих
організмів за певною формою, їх геометричні характеристики і подальшими
розрахунками встановлювати їх концентрацію та розподіл у досліджуваній
ділянці ґрунту.
При вивченні «Метеорології і кліматології», «Моніторингу довкілля»,
«Моделювання, прогнозування та нормування компонентів навколишнього
природного середовища», «Техноекології», «Урбоекології» програма дозволяє
встановлювати характеристики різних видів суспендованих твердих частинок,
встановлювати їх склад за розміром.
При вивченні «Основ охорони праці» програма дозволяє встановлювати
характеристики різних видів виробничого пилу для встановлення ступеню їх
негативного впливу на організм людини.
При вивченні «Екології гідросфери та основи гідрології», «Біології з
основами гідробіології», «Моніторинг довкілля» та при проходженні
Ландшафтно-екологічної практики програма дозволяє встановлювати
характеристики різних видів завислих речовин у воді, встановлювати
дисперсний склад, визначати вміст нафтопродуктів у воді, встановлювати
наявність дрібних живих організмів, їх геометричні характеристики, міграцію,
поведінку у водному середовищі.
Після аналізу функцій програми та можливих шляхів її впровадження в
навчальний процес були розроблені рекомендації із застосування програми
ImageJ для здобувачів за спеціальністю 101 Екологія.
Рекомендації включають покроковий порядок дій при вивченні об‘єкту
дослідження. Об‘єктом дослідження можуть бути частинки (частинки ґрунту,
пилу різного хімічного складу, мікроорганізми, завислі частинки і т.і.).
Перший етап – виконання мікрофотографій. Встановлено порядок дій при
виконанні мікрофотографій за допомогою web-камери. На цьому етапі
масштабування розміру об‘єктів дослідження виконується методом
мікроскопіювання (вимірюванням частинок із застосуванням окуляр
мікрометра.
На другому етапі проводиться обробка мікрофотографій в програмі
ImageJ (рис. 1) для отримання із вихідного зображення на мікрофотографії
чіткого чорно-білого зображення (рис. 2).

Рисунок 1 – Головне меню програми ImageJ
На третьому етапі визначаються в програмі ImageJ, за допомогою функції
Analize: площа проекції кожної частинки, периметр, коефіцієнт округлості,
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коефіцієнт співвідношення сторін, встановлюються координати кожної
частинки, довга та коротка вісі еліпсу та кут його нахилу (еліпс має таку ж
площу, орієнтацію та центроїд як досліджувана частинка), найбільший розмір
частинки, мінімальний розмір частинки.

Рисунок 2 – Мікрофотографії частинок: вихідне зображення та чорнобіле оброблене в ImageJ
Після обробки даних етапів програма ImageJ надає наступні результати,
що виводяться автоматично: Exel таблиці та зображення мікрофотографії з
номером кожної частинки (рис. 3).
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Рисунок 3 – Результати вимірювання характеристик частинок у вигляді Exel
таблиці та зображення мікрофотографії з номером кожної частинки
На четвертому етапі дані переносяться в програму Exel і встановлюються
діаметр частинок, об'ємний коефіцієнт форми частинок, об‘єм та маса частинок,
швидкість осідання.
На п‘ятому етапі за результатами розрахунків будуються інтегральні та
диференціальні криві розподілу часток за розміром (рис. 4) або за масою. За
інтегральними кривими отримують регресійні рівняння залежності процентного
вмісту частинок певного діаметру. За результатами проводиться аналіз
характеристик частинок.

Рисунок 4 – Інтегральна та диференціальна криві розподілу часток за
розміром
Методику застосування програми ImageJ впроваджено в навчальному
процесі при вивченні «Моніторингу довкілля» для встановлення дисперсного
складу суспендованих твердих частинок в атмосферному повітрі. При вивченні
«Моделювання, прогнозування та нормування компонентів навколишнього
природного середовища» застосовано методику для встановлення
характеристик різних видів суспендованих твердих частинок необхідних для
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моделювання їх розсіювання в атмосферному повітрі (округлість, коефіцієнт
форми, швидкість осідання).
У вивченні «Основ охорони праці» програма застосована для
встановлення характеристик різних видів виробничого пилу для визначення
ступеню їх впливу на організм людини.
При проходженні Ландшафтно-екологічної практики програма
застосована для встановлення характеристики різних видів завислих речовин у
воді, встановлення їх дисперсний складу.
Програму застосовано в науково-дослідних роботах здобувачів, в
наукових дослідженнях кандидатських дисертацій.
Досвід застосування програми ImageJ в навчальному процесі показав
позитивні результати при освоєнні практичних навичок здобувачів:
підвищилась продуктивність при аналізі дисперсного складу частинок,
підвищилась достовірність отриманих результатів, покращилось оволодіння
статистичними методами, що застосовуються при обробці експериментальних
даних в наукових дослідженнях.
Існує потреба в подальшому оволодінні програмним забезпеченням з
вільним доступом для спеціальності 101 Екологія. Кафедрою розробляється
методика застосування «Калькулятора ОНД-86» для знайомства здобувачів
екологів першого курсу з методами розрахунку розсіювання забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі. Для розпізнавання рослин заповідних зон при
проходженні Ландшафтної практики розробляється методика застосування
програмного продукту «Flora incognita».
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ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДИСЦИПЛІНИ
«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
Доц. Лебедєва О.С., доц. Левашова Ю.С. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Розробки науково-дослідної роботи «Техніка
безпеки
при
експлуатації систем водовідведення населених міст» мають наукове та
практичне значення. Вони впроваджені в навчальному процесі нашого
університету в курси лекцій, практичні та лабораторні роботи з дисципліни:
«Охорона праці в галузі та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
Основними напрямами для запобігання надзвичайним ситуаціям і
забезпечення безпеки населення і територій є:
- створення енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій, що
значно зменшують можливість виникнення надзвичайних ситуацій та
мінімізують їх вплив на навколишнє середовище;
- створення і розвиток науково-методичних засад управління ризиками
надзвичайних ситуацій;
- розробка на економічних механізмів регулювання діяльності щодо
зниження ризиків та зменшення масштабів надзвичайних ситуацій на базі
нових інформаційних технологій;
- удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо
зниження ризиків і пом‘якшення надзвичайних ситуацій, а також підвищення
ефективності заходів з їх усунення;
- розвиток і вдосконалення систем моніторингу, спостереження та
лабораторного контролю за станом навколишнього середовища.
Відведення стічних вод каналізаційними мережами забезпечує екологічну
безпеку технічного та господарсько-питного водокористування міста. Проте,
трубопроводи мереж водовідведення й спонтанні процеси, що відбуваються в
стічних водах, створюють інтенсивне техногенне навантаження на природні
середовища, аж до створення екологічно небезпечних ситуацій в міському
середовищі.
Експлуатація каналізаційних мереж та транспортування стічних вод
самопливними трубопроводами водовідведення обумовлює утворення та викид
через шахти і колодязі в міську атмосферу токсичних газоподібних сполук
(сірководню, меркаптану, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду вуглецю,
метану, оксидів азоту, аміаку та ін.). Найбільшу екологічну небезпеку за
кратністю перевищення ГДК в газоподібних викидах з каналізаційних мереж
створює сірководень. Ця сполука до того ж ініціює розвиток на склепінневій
частині бетонних трубопроводів самого активного виду мікробіологічної
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корозії – біогенної сірчанокислотної агресії, яка спричиняє надзвичайно швидке
руйнування трубопроводів, зменшуючи їх виробничий ресурс з 100 років до 46. Обрушення трубопроводів водовідведення, зумовлені біогенною
сірчанокислотною корозією призводять до забруднення підземного простору
міст та об'єктів гідросфери токсичними сполуками. Отже, накопичення
сірководню в атмосфері мереж водовідведення створює проблеми не тільки для
екологічної безпеки цих технічних об'єктів, а й для їх експлуатаційної
надійності.
Заходи з запобігання газоподібних викидів з каналізаційних мереж можна
розділити на дві групи [1,6 - 8]:
- запобігання або зведення до мінімуму утворення сірководню в стічних
водах, що транспортуються;
- запобігання елюювання сірководню в атмосферу каналізаційних мереж.
Перший напрям включає:
- аерацію стічних вод на напірних ділянках, або введення окислювачів
(технічного кисню, пероксиду водню, нітратів, нітритів, хлорпохідних та ін.);
- зниження концентрації органічних речовин у стічних водах;
- зниження температури стічних вод до 5-100С або 15-180С;
- проектування ухилів, що створюють швидкості, які перешкоджають
утворенню відкладень;
- зменшення площ поверхні напірних трубопроводів;
- скорочення часу перебування стоків у приймальних резервуарах
насосних станцій;
- механічне очищення для видалення відкладення слизу і мулу в колекторі
і механічне очищення резервуарів насосних станцій.
Другий напрям включає [1, 6 - 8]:
- повне заповнення перерізу трубопроводу стічною водою;
- підлуження стічних вод;
- зниження турбулентності потоку;
- віддувка сірководню повітрям, збільшення поверхні розділу фаз;
- вентиляцію підсклепеневого простору.
Проте, лише 2-3 з перерахованих способів впроваджені, причому не
масово, а лише на деяких підприємствах, решта розробок залишаються на рівні
лабораторних досліджень. В даний час як вельми перспективний метод
придушення утворення Н2S представляється зниження температури стічних
вод. Відомо, що температура має великий вплив на розвиток мікробних
популяцій і швидкість мікробіологічних процесів [1]. Зниження температури
стічних вод в мережах каналізації до недавнього часу уявлялася складною і
економічно дуже витратною операцією. Однак з поширенням використання
теплових насосів, в тому числі і на каналізаційних спорудах, така задача стала
абсолютно реальною. Відомо, що при використанні теплових насосів
досягається екологічний ефект, обумовлений зменшенням споживання
природного газу для опалення та як наслідок - зниження викидів парникових
газів в атмосферу. Однак, на спорудах каналізації охолодження стічних вод, що
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транспортуються, дозволить досягти ще ряду позитивних результатів, що
мають велике екологічне та експлуатаційне значення. Серед них - зниження
викидів в міську атмосферу екологічно небезпечної газоподібної сполуки сірководню.
Важливим чинником щодо розробки та впровадження технічних заходів
із зниження викидів сірководню в міську атмосферу, служать економічні
важелі. Так, визначення та стягнення збитків, спричинених викидами
газоподібних речовин з каналізаційних мереж, повинно спонукати відповідні
установи до вживання необхідних природоохоронних заходів.
У табл. 1 наведені результати вимірювання концентрацій небезпечних
газоподібних речовин в газоповітряному середовищі каналізаційних колекторів,
встановлені при обстеженні цих об'єктів спільно з співробітниками
спеціалізованої лабораторії на мережах водовідведення.
Таблиця 1 - Концентрація небезпечних газоподібних сполук в газоповітряному середовищі каналізаційних мереж

№ контр.
шахти

Глибина
шахти, м

Концентрація газоподібних сполук
SO2 ,
мг/м3

Н2S,
мг/м3

CO,
мг/м3

CO2,
Об.%

CH4,
Об.%

15

8

0

2

0,36

0,2

0

4

10

35

82,6

2,6

0,73

1,1

4а

11

35

73,4

2,1

0,73

1,1

Як видно з наведених результатів, концентрації CO, CO2 та CH4 в газоповітряному середовищі на обстежених об‘єктах каналізаційної мережі не
перевищують ГДК робочої зони. Концентрація SO2 в шахтах 4 та 4а в 3,5 рази
перевищує ГДК для робочої зони (10 мг/м3). А концентрації Н2S (клас
небезпеки 2) в газо-повітряному середовищі шахт 4 та 4а перевищують ГДК для
робочої зони (10 мг/м3) в 7-8 разів, що створює реальну загрозу для
співробітників ремонтних служб на мережах. Кратнісь перевишення ГДК
середньодобової за концентрацією сірководню (0,008 мг/м3) складає 9000-1000
разів. Настільки високі концентрації Н2S в газоподібних викидах
представляють надзвичайну небезпеку для здоров'я населення. Проте при
виході з шахти, глибина якої складає 10 м, концентрація Н2S в газоподібному
викиді зменшується практично в 10 разів і на шахтах 4 та 4а досягає значень 7-8
мг/м3. Проте і ці значення перевищують ГДК середньодобову в 900-1000 разів
[2-4].
На рис. 1 наведено порівняльні діаграми концентрації сірководню в
атмосфері підсклепеневого простору шахт №4, 4а та 15 в зимовий та літній
сезони, побудовані на підставі вимірювань, виконаних протягом 4 років.
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Рисунок 1 - Концентрація сірководню в атмосферу підсклепеневого простору шахт № 4, 4а та
15 в різні сезони року

Згідно проведених розрахунків науково-дослідних робіт розсіювання
забруднюючих речовин на ЕОМ за допомогою програми ЭОЛ+ були
побудовані карти розсіювання Н2S.
1.

2.

3.
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА:
ПЕРЕВАГИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Доц. Креч Т.В., ст. викл. Дитюк С.О., доц. Мілєва І.В., доц. Шилін В.В.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Дистанційне навчання стало прикметою нашого світового освітнього
простору, що набуло особливого значення в умовах пандемії, яка обмежила
реальне спілкування. Деякі фахівці взагалі пропонують вважати дистанційне
навчання освітньою системою ХХІ сторіччя.
Якщо раніше результати загальної суспільної діяльності були зосереджені
переважно в сфері технологій, то сьогодні вони сконцентровані в
інформаційній сфері. Ефективне та своєчасне надання навчальної інформації є
однією із найважливіших у сучасній освітній системі.
Усе частіше теоретичні та методологічні проблеми дистанційного
навчання привертають увагу психологів, соціологів, педагогів, організаторів
системи навчання, викладачів-практиків, науковців. Тлумачення поняття
«дистанційне навчання» в сучасному світосприйманні, практичні поради та
роздуми над власним досвідом відображені в наукових дослідженнях
В. Кухаренка, С. Вітвицької, В. Лаумайтіса, Є. Полата, А. Петрова, О. Тищенка,
С. Рапаненко, Г. Татарчука, Т. Носкової, О. Олійника, О. Чорної, О. Пометуна.
Не залишились проблеми дистанційного навчання й поза увагою зарубіжних
учених: М. Томпсона, М. Мура, А. Кларка, Д. Кігана. Цікавим власним
досвідом впровадження інтерактивної форми дистанційного навчання
поділились Л. Богиня, Є. Долгая, С. Романенко тощо.
Переважна більшість дослідників наголошує на тому, що
компетентнісний підхід до організації процесу дистанційного навчання вимагає
від викладача змін у самому процесі навчання: його структури, форм
організації, принципів взаємодії суб‘єктів. Метод інтерактивного дистанційного
навчання посилює роль викладача у сфері координації пізнавального процесу,
потребує вдосконалення викладача, підвищення творчої активності й власної
кваліфікації відповідно до інновацій.
Вивчення мовних дисциплін, яке є в полі нашої особливої уваги, має
свою специфіку, яка дозволяє значно розширити види навчальної роботи. Так,
наприклад, звичайні лекції можуть бути замінені відеолекціями, слайдлекціями,
замість практичних занять можуть бути індивідуальні комп‘ютерні тренінги,
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підсумковий контроль може бути здійсненим у формі колективного тренінгу,
тест-тренінгу тощо. Взагалі ефективне надання навчальної інформації є однією
із найважливіших проблем сучасної освіти.
Т. Носкова всю інформацію поділяє на 2 основні класи: за впливом на
органи почуттів (оптично-дотичну, оптично-акустичну) та за технічною
спорідненістю (текстова, акустична, кольорова, різноманітні зображення тощо)
[3]. Є. Долгая провела експеримент, який дозволив їй погодитися з висновком
Т. Носкової, що ефективність навчання зумовлюється методами навчання: так,
при читанні ефективність становить 10%, при використанні технічних засобів –
20%, при використанні слайдів – 55%, на практичних заняттях – 75%, при
груповій взаємодії (один навчає іншого) засвоюється 90% інформації [1].
З цими результатами можна погоджуватись чи не погоджуватись
(особливу занепокоєність викликає остання цифра 90%), але безперечно, що
застосування аудіовізуальних засобів навчання, що поєднують відео- та звукові
ефекти, забезпечує одночасний вплив на найважливіші органи чуття – зір та
слух, що суттєво підвищує інформативність навчального процесу та
ефективність його сприйняття. Технологія дистанційного навчання ґрунтується
на принципах «відкритого навчання, широко використовує компетентнісні
навчальні програми різного призначення і створює за допомогою сучасних
телекомунікацій інформаційне освітнє поле для отримання освітнього
матеріалу для спілкування [2].
Переваги дистанційного навчання, на думку О. Романової, можуть бути
сформульовані таким чином: інтерактивність, гнучкість, модульний принцип,
індивідуальне навчання, використання нових досягнень, інформаційна
забезпеченість, якість високого рівня, паралельність з аудиторним навчанням,
відкритість висока самоорганізація здобувачів вищої освіти [4].
Отже, використання в освітньому процесі інтерактивних технологій у
дистанційному навчанні – цілком закономірний результат процесу поєднання
нових інформаційних технологій у життя сучасної людини. Це безперечний
факт, і не помічати його може тільки сліпий.
Але дистанційне навчання має певні проблеми, недоліки, які ми не
можемо не помічати, не давати їм певну оцінку. Перше, не завжди здобувачі
вищої освіти мають гаджети такого технічного рівня, які б забезпечували їм
доступ до сучасних програм та належний відео або аудіозв‘язок, що вже само
по собі є серйозною проблемою інтерактивного дистанційного навчання.
Другий виклик, пов'язаний з дистанційним навчанням, – це його ефективність.
2020 року Державна служба з якості освіти провела анонімне анкетування
науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти всіх форм
власності з метою аналізу ситуації з дистанційним навчанням. З‘ясувалося, що
навички володіння новітніми технологіями не відповідають вимогам часу. Так,
тільки 44,5% опитуваних використовували інтерактивні засоби постійно.
Відносно системний підхід до використання новітніх технологій до
карантину і, як наслідок, досить високий ступінь готовності до нових умов
роботи показали (як це не дивно, на перший погляд) вчені-педагоги
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гуманітарних дисциплін (гуманітарні дисципліни – 15%, педагогіка – 11,5%,
управління та адміністрування – 10%, індивідуальні технології – 8%, соціальні
та поведінкові науки – 6,5%, право – 6%). За результатами цього анкетування
всі вищі навчальні заклади подолали академічні виклики.
Викладачі та студенти також визначились з найважливішими
можливостями дистанційного навчання. Так, 62,1% та 59,2% назвали гнучкість
у виборі найбільш комфортних умов для занять, 37,8% та 30,3% –
відпрацювання теоретичного матеріалу на різноманітних онлайн-платформах,
33,7% та 28,7% назвали індивідуальний підхід до навчання, 30,6% студентів як
пріоритет назвали можливість більше часу приділяти засвоєнню матеріалу. Як
бачимо, результати опитування викладачів та студентів різняться дуже мало,
що свідчить про об‘єктивність опитування.
Що ж до зацікавленості та відповідальності здобувачів вищої освіти, то
результати виявилися невтішними: тільки кожний другий викладач зізнався, що
до вивчення його дисципліни залучились від 70% до 100% студентів.
За профілем дисциплін найбільш свідомими виявились майбутні лікарі –
80% викладачів зазначили відвідуваність на рівні 70% – 100%, рівень
ветеринарів становить 66%, біологів – 70%, громадянського захисту – 67%.
Найнижчі показники у студентів технічних навчальних закладів. Так, за
профілем «Автоматизація та прибороустрій» – 18%, «Аграрні науки» – 35%,
«Архітектура та будівництво» – 33%, «Електрична інженерія» – 40%,
«Інформаційні технології» – 37%, «Механічна інженерія» – 40%, «Транспорт» –
38%.
Не перевищує 70% залучення до дистанційного навчання студентів у
кожного третього із опитуваних викладачів.
10% опитуваних викладачів зазначили, що до вивчення їх дисциплін
залучився кожний другий здобувач вищої освіти, а в окремих випадках – і
кожний четвертий. Імовірними причинами були названі недостатня
самоорганізація студентів, недоліки оцінювання знань, пристосованого саме до
дистанційного навчання.
Все вищезазначене суттєво впливає на якість освіти: студент не
спроможний якісно засвоїти всі дисципліни, а викладач виявився
неспроможним надати якісні знання у скорочений термін.
Аналізуючи результати цього опитування, мету та досвід запровадження
технологій дистанційного навчання, з великою долею впевненості можна
констатувати, що тільки 45% вищих навчальних закладів уважають
інформаційні технології дистанційного навчання пріоритетним складником у
своєму розвитку. Це свідчить про те, що сьогодні система вищої освіти тільки
готується до сприйняття та втілення сучасних темпів розвитку освіти й науки,
що належних інструментів адаптації до цього процесу ще мало, і вони назавжди
ефективні.
У грудні 2020 року в нашому університеті було проведено анкетування,
метою якого було виявлення труднощів, які виникають у здобувачів під час
онлайн-навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій.
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Усвідомлюючи факт багатоаспектності процесу навчання здобувачів ЗВО
у дистанційному форматі, важливо визначити соціально-психологічний стан
здобувачів та проблеми, що виникають у них під час дистанційного навчання.
Для реалізації нашого дослідження ми розробили анкету,
використовуючи Google Forms. Анкета поширювалася через електронну пошту.
У дослідженні взяли участь 271 здобувачів нашого університету.
За результатами анкетування з‘ясувалося, що у здобувачів виникали
проблеми у зв‘язку з переходом на онлайн-навчання із застосуванням
дистанційних освітніх технологій. Були названі такі причини:
1) вхід на освітні платформи для роботи на лекціях або практичних заняттях
у 28% здобувачів;
2) проблеми з Інтернетом у 48,1% здобувачів;
3) відсутність комп‘ютера або ноутбука у 14% здобувачів.
Під час виникнення проблем у навчанні зверталися за
допомогою:
1) до одногрупників ‒ 81,3% здобувачів;
2) до викладача дисципліни ‒ 74,8% здобувачів;
3) до куратора групи ‒ 22,4% здобувачів.
При цьому 83,2% здобувачів уважають, що викладачі університету під
час навчання в дистанційному форматі готові прийти студенту на допомогу;
71,9% здобувачів вважають, що викладачі розуміють проблеми своїх студентів;
14% здобувачів зазначають, що викладачі виявляють грубість, ображають
гідність студента; 17,8% здобувачів зауважують, що викладачі необґрунтовано
занижують оцінки.
Аналіз психо-емоційного стану здобувачів під час карантинних обмежень
засвідчив, що під час карантину здобувачі відчували такі емоції: 53,3% ‒
відчували нудьгу, 49,5% ‒ смуток; 45,3% ‒ гнів; 52,8% ‒ розгубленість; 43,9% ‒
тривогу; 44,9% ‒ апатію. На лекційних онлайн-заняттях 77,1% здобувачів
відчували себе впевнено й комфортно. На практичних онлайн-заняттях
відчували себе впевнено і комфортно 65% здобувачів. 66,4% здобувачів
зауважили, що їм була потрібна допомога та додаткові консультації викладачів.
Результати нашого дослідження більш втішні, ніж ті, що зазначені вище.
Це свідчить або про те, що наш університет рухається впевнено і професійно,
або про недостатню відвертість опитуваних. Хочеться вірити у найкраще.
Ще один виклик – це застаріла методична база, не пристосована до умов
дистанційного навчання. Ці ж проблеми існують на всіх рівнях освіти. Так,
викликає занепокоєність у суспільства зниження середнього балу ЗНО з
української мови, математики, інших дисциплін. При цьому найбільші
труднощі викликають задачі у текстовому викладенні, які передбачають
необхідність сформулювати математичну задачу, а потім вже її вирішувати.
Такий рівень робить майже неможливою підготовку сучасних інженерних
кадрів, конче необхідних для інноваційного розвитку України.
Директор центру ЗНО східного регіону Олександр Сидоренко, зазначив,
що серед здобувачів, які отримали 200 балів, з кожним роком все більше
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випускників минулих років (дві жінки 67 років із Дніпра та Київської області
склали ЗНО з математики та англійської мови з результатами 197 та 199 балів).
І ще один потужний виклик – різні матеріальні можливості у здобувачів
освіти. На освітньому форумі у НУА 2021 року у Харкові з‘явився новий термін
– «глокалізація», під яким розуміється процес культурного, соціального
розвитку, що характеризується одночасним впливом різноманітних тенденцій.
На тлі глобалізації замість зникнення регіональних ознак відбувається їх
посилення.
Дистанційне навчання негативно позначилось на навчальних результатах
і внаслідок нерівних умов здобувачів освіти. Передусім постраждали школярі із
малозабезпечених родин. Виявилось, що 15% таких родин не мають
комп‘ютера, ноутбука чи планшета (за даними Держстату), а у деяких родинах
взагалі немає інтернету або мобільного зв‘язку.
Ще гірше становище у переважній кількості сільських шкіл. Ось чому
випускники сільських шкіл гірше здають ЗНО, ніж випускники міських шкіл, а
випускники із малих містечок отримують нижчі бали, ніж школярі із обласних
центрів. Із альтернативних дисциплін міські випускники все частіше обирають
англійську мову, сільські – географію, біологію, історію. Якщо тестування з
англійської мови для вступу до ЗВО стане обов‘язковим, то для багатьох
сільських школярів вступ до вищої освіти стане проблематичним.
На думку професора Харківського економічного університету імені
Семена Кузнеця, А. Пономаренка, набирає обертів «кластеризація
абітурієнтів». Таке ж занепокоєння висловив ректор Харківського університету
імені В.Н. Каразіна В. Бакіров, який уважає, що в недалекому майбутньому
відбудеться перерозподіл державних коштів на користь муніципальних, а
зниження рівня доходів населення і, як наслідок, спроможність студентів та
їхніх батьків сплачувати за навчання, призведе до скорочення академічної
мобільності, кількості іноземних студентів.
З особливим ризиком як економічного, так і психологічного характеру
зіткнеться саме молодь – ті, хто зараз виходить на ринок праці. Якщо молоді
люди не отримають доступу до нових можливостей, суспільство чекає втрата
сподівань.
Проблеми розшарування суспільства, нерівних можливостей, глокалізації
викликала занепокоєність й учасників економічного форуму, який щойно
відбувся у Давосі. Президент Франції Е. Макрон зазначив, що на тлі моральної
й економічної кризи сучасний капіталізм більше не працює і закликав боротися
з розшаруванням, різними економічними можливостями для окремих груп
суспільства, зокрема й у сфері вищої освіти.
Ще один виклик – це те, що ми втратимо у освітньо-культурному
середовищі.
Відомий соціолог В. Язов уважає, що інтелігентність формується під
впливом трьох основних факторів – епохи, родини та середовища. Перші два не
обирають, а середовище людина обирає сама. Дистанційне навчання не може
забезпечити цього емоційно-культурного середовища. Професор кафедри
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філософії Харківського національного університету сільського господарства
імені П. Василенка вважає, що взаємодія викладача і студента передбачає
комунікацію, яка формує зміст, контекст, засоби їх сполучення, тобто те, що і є
повноцінним спілкуванням. Необхідно живе спілкування на лекціях, семінарах
не тільки з викладачем, але й з однокурсниками, важлива сама можливість
поставити питання, щось уточнити, обмінятись думками. Зворотній же зв‘язок
онлайн не компенсує недостатність емпатії.
Відсутність повноцінного спілкування особливо позначається на
гуманітарних дисциплінах, де діалог або полілог – не тільки обмін репліками,
інформацією, але й обмін реакціями на інформацію. Свої лекції гарний
викладач завжди корегує відповідно до реакції аудиторії. Живий контакт
замінити неможливо. Він має принципове значення для формування
особистості, а не для трансляції певної інформації.
Це основні виклики на шлях широко розповсюдження інтерактивних
форм дистанційної освіти. Їх не треба боятися, їх треба аналізувати й шукати
шляхи їх подолання.
Тих, хто чекає, що із закінченням пандемії все повернеться на минуле,
чекає розчарування. Так, як було, вже ніколи не буде, треба готуватись до
принципово нової організації вищої освіти. Пандемія нас багато чому навчила.
Ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська
академія» Катерина Астахова виділяє два етапи дистанційного навчання:
весняний та осінньо-зимовий. Якщо перший етап перевірив на витривалість
адаптивні механізми вищих навчальних закладів, то на другому етапі всі вже
добре розуміли, що повернення у онлайн режим все одно буде й готувались
заздалегідь. Перевірку на витривалість вища школа України пройшла. Це й
цифровізація вищої школи, й оволодіння різноманітними методиками й
інструментами дистанційного навчання, й гнучкі схеми організації навчального
процесу, й ефективне використання онлайн-курсів із широкого спектру
дисциплін і програм, й трансформування у стислий термін організаційних
моделей управління.
Головною постаттю в цьому процесі була, є і буде постать здобувача
вищої освіти. Щоб дистанційне навчання було успішним, треба постійно
аналізувати технічну готовність здобувача (наявність ПК, камери, мікрофону,
інтернету), допомагати в усунені труднощів, що виникають під час
використання інформаційного ресурсу в онлайн-спілкуванні.
Іншим важливим завданням, що вимагає особливої уваги, є посилення
ролі викладачів і кураторів груп. Викладач, який працює з конкретною групою
в рамках своєї дисципліни, повинен бути готовий не тільки до того, щоб
забезпечити електронну взаємодію з кожним студентом групи, але й вплинути
на урівноваження соціально-психологічного стану кожного здобувача
(пояснити свої вимоги, заспокоїти, підбадьорити). Особлива роль в цьому
процесі відводиться куратору групи. Саме він повинен перебувати в режимі
постійної взаємодії зі своїми студентами: це і соціальні мережі, і кураторські
години онлайн, телефонний зв‘язок та ін. Ці заходи дозволяють здобувачам
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компенсувати дефіцит очного спілкування, відчути підтримку з боку
викладацького складу ЗВО, а також, що дуже важливо, зняти рівень їх
соціальної напруженості, мінімізувати їхні страхи, вплинути на формування або
відновлення комфортного психо-емоційного стану.
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ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ст. викл. Бєлікова О.В., ст. викл. Бессонова Н.М., ст. викл. Греул О.О.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Актуальність даного питання обумовлена існуючою проблемою, яка
полягає у тому, що вплив пандемії на освіту в 2020 -2021 роках залишається
однією з найбільш обговорюваних проблем у сучасному суспільстві. У
майбутньому передбачається перехід від онлайн-формату навчання до
змішаних його форм. У зв'язку з упровадженням інформаційних технологій у
навчально-виховний процес змінилися й освітні цілі. Акцент з «засвоєння
знань» змістився на формування «компетентностей». Відбувається
переорієнтація на особистісно орієнтований підхід. Головним завданням
навчання стає не лише передача знань, а формування умінь отримування і
опрацювання інформації, Формування навичок мислення високого рівня:
аналізування, синтезування, оцінювання. Все це вимагає впровадження в
навчальний процес інноваційних педагогічних технологій.
У викладанні дисципліни «Українська мова як іноземна» використання
мультимедійних можливостей комп'ютера якісно змінило сприйняття
інформації іноземними здобувачами вищої освіти. Сьогодні комп'ютер на
занятті з УКІ - це наочність, засіб підвищення емоційності, енциклопедія,
електронний підручник, доступний контроль знань, а також можливість
ефективно представити на заняттях новий матеріал, показати підготовлену
презентацію та інше.
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Кількість доступної інформації зростає з кожним роком. До телебачення,
відео, радіо все активніше приєднуються комп'ютерні мережі. Але всі ці
джерела надають в основному матеріал для пасивного сприйняття, не сприяють
формуванню вміння самостійної оцінки та відбору отриманої інформації.
Іноземні здобувачі вищої освіти найчастіше використовують мережу інтернет,
та мало звертаються безпосередньо до наукової літератури. Необхідно
відзначити, що ті, хто навчається, в більшості своїй, читають мало і практично
не вміють читати вдумливо. Небажання студентів повністю включатися в
навчальну роботу, дефіцит бажання та прагнення реалізувати себе на занятті,
призводять до істотного зниження інтересу до предмета, зменшення
навчальної мотивації та пізнавальної активності на уроці.
У пошуках вирішення цієї проблеми виникла необхідність вивчити
педагогічну, методичну та методологічну літературу, розглянути досвід роботи
колег, вивчити різні форми роботи на заняттях з української мови як іноземної.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що ця проблема є
багатоперспективною. Застосування мультимедійних технологій дозволяє
викладачу не тільки викликати інтерес до заняття та досліджуваного матеріалу,
але і сприяє творчому зростанню педагога [7].
На думку ряду авторів, проведення навчальних занять у формі
віртуальних екскурсій підвищує їх інформативність і продуктивність, тому що
віртуальні екскурсії є ефективним презентаційним інструментом [2, 6, 7].
Олександрова К.В. дає наступне визначення віртуальної екскурсії: «Це
організаційна форма навчання, що відрізняється від реальної екскурсії
віртуальним відображенням реально існуючих об'єктів (музеї, парки, вулиці
міст та ін.) з метою створення умов для самостійного спостереження, збору
необхідних фактів» [2:228-231].
Мультимедійна віртуальна екскурсія - це програмно-інформаційний
продукт у вигляді підготовленого гіпертексту, призначений для об'єднання
матеріалів екскурсії. У загальному вигляді в такому програмному продукті
гіпертекст складається з інформаційних фрагментів, пов'язаних між собою
спрямованими переходами - посиланнями. Користувач рухається по цим
переходам від фрагмента до фрагмента, як під час реальної екскурсії
переходить від об'єкта до об'єкта і дізнається про них щось нове. Цей процес
стає способом формування універсальних компетенцій (інформаційної,
комунікативної, вирішення проблем та ін.)[2].
Популярності набуває проєкт «GoogleArts & Culture» [5], на якому
представлений широкий перелік різноманітних музеїв з усього світу з короткою
інформацією про кожний з представлених на сайті музеїв. На даному ресурсі
представлені матеріали за кількома напрямками: мистецтво, історія, дива світу.
Наступним корисним сайтом можна назвати «Каталог музеїв»[4].
Незаперечною перевагою є те, що музей 3D представлений у тому вигляді,
яким його бачить око людини. До того ж слід зазначити, що кожна створена
віртуальна екскурсія швидко завантажується на будь-які пристрої. Відповідно,
потенційні екскурсанти можуть відвідати віртуальний музей не тільки з
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персонального комп'ютера або ноутбука, але також із планшета або смартфона.
Сьогодні існує велика кількість готових екскурсій і турів у мережі
інтернет. З освітньою метою можна використовувати віртуальні подорожі в
міста і країни, що вивчаються на занятті, відвідувати експозицій наукового
змісту, музеї вчених і великих винаходів, а також підприємств, чия виробнича
технологія може ілюструвати теоретичні знання.
У педагогічній літературі екскурсія розглядається як специфічне
навчально-виховне заняття, перенесене відповідно до певної освітньої або
виховної мети на підприємство, в музей, на виставку і тому подібне [1, 7]
Віртуальна екскурсія - інноваційна форма навчання. Перевага
віртуальних екскурсій у доступності, можливості повторного перегляду,
наочності, наявності інтерактивних завдань. Віртуальні екскурсії можна
застосовувати на різних заняттях, як фрагментарно, так і як серію занять з
певної тематики. Наприклад, студентам набагато цікавіше було б відвідати
музей Лесі Українки, ніж прочитати про життя і творчість великої поетеси в
підручнику або почути розповідь викладача.
Віртуальна екскурсія дозволяє отримати візуальні відомості про
недосяжне для реального відвідування, заощадити час [7].
Віртуальні екскурсії - один з найефективніших і переконливих на даний
момент способів подання інформації, оскільки вони створюють у глядача повну
ілюзію присутності. Віртуальна екскурсія, по суті, це - мультимедійна
фотопанорама, в яку можна помістити відео, графіку, текст, посилання. Але на
відміну від відео або звичайної серії фотографій, віртуальні екскурсії
відрізняються інтерактивністю. Так, в ході подорожі можна наблизити або
віддалити який-небудь об'єкт, озирнутися на всі боки, детально розглянути
окремі деталі інтер'єру, оглянути панораму здалеку, подивитися вгору-вниз,
наблизитися до обраної точці або піти від неї, через активні зони переміститися
з однієї панорами на іншу, наприклад, погуляти по окремих приміщеннях і т. п.
Таким чином, можна, наприклад, обійти весь музей зсередини і навіть оглянути
його зовні або здійснити віртуальну подорож.
Щоб переглядати віртуальну екскурсію, не потрібно встановлювати
додаткове програмне забезпечення - достатньо звичайного інтернет-браузера.
Завдяки високому ступеню наочності і ефекту присутності віртуальні екскурсії
викликають небувалий інтерес у іноземних здобувачів вищої освіти.
Пріоритетом використання віртуальної екскурсії в навчальному процесі є
те, що вона «радикально перетворює принцип наочності, створюючи подобу
реальних об'єктів за рахунок інформаційного моделювання. В результаті
іноземні здобувачі отримують майже такий же (або сильніший) особистий
досвід в зоровому, слуховому, дотикальному, нюховому сприйнятті, в
здійсненні дій, як і при реальній взаємодії з подібними ситуаціями» [6].
На підставі даного визначення віртуальну екскурсію можна розглядати як
організаційну форму навчання, що відрізняється від реальної екскурсії
віртуальним відображенням реально існуючих об'єктів з метою створення умов
для самостійного спостереження, збору необхідних фактів[2].
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Враховуючи специфіку процесу навчання української мови як іноземної
освітніх мігрантів, можна говорити про те, що викладач із мовної підготовки:
1) повинен володіти знаннями не тільки в галузі методики викладання
мови, але й у галузі культури тієї країни, представниками якої є студенти, що
вивчають мову;
2) є носієм культури країни мови, що вивчається;
3) виконує функції носія не тільки вітчизняної, а й зарубіжної культури,
звертаючи увагу студентів на різні аспекти культури інших країн, сприяє їх
залученню до цінностей культур різних народів;
4) повинен володіти культурою мови, що виражається в правильності
мовлення, в необхідному виборі для конкретної мети мовних засобів (точності,
чистоті, виразності, багатстві та різноманітності мовлення), в дотриманні
мовленнєвого етикету [3]
Найбільш ефективним засобом розвитку компетентностей є використання
в навчальному процесі методу проектів.
Проектні технології - одна з активних форм педагогічних технологій, які
розвивають високу мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності та
передбачають використання інформаційних комп'ютерних технологій.
За класифікацією віртуальні екскурсії можна віднести до інформаційних
проектів, які вимагають збору інформації, ознайомлення з нею зацікавлених
осіб. Аналіз і узагальнення фактів схожі з дослідницькими проектами і є їх
складовою частиною.
Якщо створення екскурсії можна організувати за методом проектів,
тоді це стає засобом формування універсальних компетенцій (інформаційної,
комунікативної, вирішення проблем та ін.).
Як і при розробці будь-якого проекту в основі підготовки віртуальної
екскурсії лежить певний алгоритм дій, що дозволяє студентам досягти
успішного результату.
Перелічимо найбільш важливі етапи при створенні віртуальної екскурсії:
1) визначення теми;
2) постановка мети і завдань екскурсії;
3) складання маршруту екскурсії;
4) вивчення і відбір екскурсійних об'єктів;
5) вивчення літературних джерел по темі екскурсії, експозицій і фондів
музеїв;
6) консультації у фахівців;
7) написання контрольного тексту екскурсії;
8) вибір методичних прийомів проведення екскурсії;
9) показ екскурсії.
Метою статті є - дослідження активізації та підвищення результативності
пізнавальної діяльності іноземних здобувачів вищої освіти при вивченні
дисципліни «Українська мова як іноземна» з використанням інноваційних
технологій.
У ХНУБА проведення екскурсій стало традицією. Екскурсійна робота в
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нашому навчальному закладі носить системний, плановий характер, має тісний
зв'язок з навчальними програмами з дисциплін, які вивчають іноземні здобувачі
вищої освіти. Неповний перелік екскурсій, проведених краєзнавчим гуртком
«Пізнай свою країну» - яскраве тому свідчення: «Архітектурно-історичні
пам‘ятки» Криму, Львова, Києва, Святогірська, Полтави, Опішні, Петриківки,
Сум, Тростянцю, Батуріна, Харківщини (Чугуїв, Коробові Хутори, Мерчік,
Шаровка, Наталіївка, Озеряна, Сковородинівка) та інші.
У 2020 році кафедра української мови та мовної підготовки іноземних
громадян, як і вся країна, вчилась працювати в умовах пандемії. Тому багато із
запланованого не відбулося з об‘єктивних причин. Продовжуючи пошук
способів підвищення мотивації і можливостей застосування інформаційних
комп'ютерних технологій в роботі, ми зацікавилася створенням віртуальних
екскурсій.
Викладачами кафедри української мови та мовної підготовки іноземних
громадян у Фейсбуці була створена група «Відкриваємо світ разом», у якій
викладачі та куратори розповідали про архітектурно-історичні пам‘ятки міста
Харків та навіть подорожували світом. У зв‘язку з пандемією коронавірусу
музеї десятків країн світу вимушено зачинилися для відвідувачів. Але
платформа Google Arts and Culture зробила доступними кращі зразки світового
мистецтва. Віртуальні екскурсії вже давно проводять найбільші світові музеї Лувр, Ермітаж і ін. Все більше міст світу пропонують відвідувачам мережі
інтернет здійснити віртуальну подорож за своїми вулицями і площами.
Згідно з запланованими краєзнавчими та історико-культурними темами
студенти разом з викладачами вивчали матеріал віртуально, відвідуючи зали
музею чи галереї.
Найбільше зацікавлення викликала Берлінська картинна галерея — один
із найвідоміших художніх музеїв Європи, в якому зібрано велику колекцію
картин XIII—XVIII століть. Музей заснували ще в 1830 році, а зараз він
входить до списку найбільш відвідуваних культурних закладів світу.
Сьогоднішні віртуальні екскурсії, розміщені на сайтах музеїв - це не просто
фотографії та панорами, а готові освітні заняття, яке мають унікальні
можливості по інтерактивному взаємодії з тими, хто навчається.
Для іноземних здобувачів вищої освіти незвичайними та цікавими були
екскурсії до Софійського собору Києва, музею гончарства в Опішному,
Петриківку та інші.
Віртуальна екскурсія, звичайно, не замінить особисту присутність, але
дозволить отримати досить повне враження щодо досліджуваного об'єкту. Така
екскурсія має ряд переваг перед традиційними екскурсіями:
1) Не покидаючи навчального кабінету або кімнати гуртожитку можна
відвідати і познайомитися з об'єктами, розташованими за межами міста, області
і навіть країни.
2) За одне заняття можна відвідати кілька об'єктів: музеїв, заповідників,
природних спільнот.
3) Автоматизація обробки інформації про досліджуваний об'єкт підвищує
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продуктивність роботи студентів.
4) Допомагає організувати діяльність студентів з оволодіння науковими
знаннями.
5) Допомагає ознайомитися з методами пошуку, систематизації і
наочного подання інформації за допомогою комп'ютера.
6)
Перевагами є доступність, можливість повторного перегляду,
наочність і багато іншого.
7) В ході екскурсії студенти не тільки бачать об'єкти, на основі яких
розкривається тема, чують про ці об'єкти необхідну інформацію, а й
опановують практичними навичками самостійного спостереження і аналізу.
8) Розробка і проведення віртуальних екскурсій сприяє закріпленню
знань із сучасних комп'ютерних технологій.
9) Для людей з обмеженими можливостями здоров'я це прекрасна
можливість пізнання навколишнього світу.
Перед тим, як проводити віртуальну освітню екскурсію, зі студентами
проводилася вступна бесіда, визначалися мета і завдання подорожі.
Під
час
інтернет-екскурсії
студентам
було
запропоновано
законспектувати цікаві моменти, скопіювати потрібні матеріали в свої папки.
Наприкінці екскурсії проводилась підсумкова бесіда, під час якої разом зі
студентами узагальнювалося побачене і почуте, виділялися важливі моменти.
Як домашнє завдання студенти отримували творчі завдання для закріплення
пройденого матеріалу. Їм пропонувалось написати текст доповіді, підготувати
виступ, створити презентацію.
На заняттях з української мови як іноземної в ХНУБА ми разом із
освітніми мігрантами створили віртуальну екскурсію за визначними
архітектурно-історичними пам'ятками Харківщини.
Створюючи екскурсію, ми дотримувалися наступного плану:
1. Визначення ідеї екскурсії (проблеми).
2. Постанова мети (мета повинна бути розумною і прогнозованою).
3. Визначення завдання (завдання є шляхом до мети).
4. Визначення змісту екскурсії (відбір матеріалу, інформації).
5. Підбір технічної складової (вибір і обґрунтування використовуваного
програмного забезпечення).
На першому етапі спільно зі студентами були визначені цілі, завдання та
обрані об'єкти екскурсії з урахуванням інтересів. Завданнями даного етапу було
знайомство іноземних здобувачів з пам'ятками Харкова, формування уявлень
про цікаві місця Харкова, оволодіння додатковим лексико-граматичним
матеріалом на українській мові з даної теми; формування регулятивних,
комунікативних та пізнавальних компетенцій; виховання естетичного
сприйняття творів мистецтва, розвиток інтересу до архітектурно-історичних
пам'яток Харкова.
Завдання полягало в тому, що кожен студент повинен був на сторінках
посібників і в мережі інтернет знайти інформацію за обраним об'єктом Харкова,
сформувати папку з даними, підготувати план виступу.
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На другому етапі здобувачів вищої освіти ознайомили з різними видами
віртуальних екскурсій, створених за допомогою різних технологій. Потім їм
необхідно було оформити web-сторінку з описом своєї пам'ятки і створити
загальну графічну карту. Задачами даного етапу було знайомство студентів з
технологією створення віртуальної екскурсії за допомогою відтворення
графічної карти і web-вузла, що сприяло розвитку комунікативних,
пізнавальних та регулятивних компетенцій.
На третьому етапі освітнім мігрантам необхідно було подати результати
роботи, а саме - проведення віртуальної екскурсії. Віртуальна екскурсія
проводилась в навчальній групі, де іноземні здобувачі були екскурсоводами і
екскурсантами. Оцінювання роботи кожного з учасників проекту відбувалось
згідно з критеріями оцінювання віртуальної екскурсії: зміст; робота з різними
типами даних, якість оформлення матеріалів, надання інформації під час
екскурсії, вказівки на використані джерела інформації.
Таким чином, віртуальна екскурсія є інноваційною формою навчальної
діяльності, спрямованої не тільки на отримання предметних знань, а й на
формування комунікативних, пізнавальних, регулятивних навчальних дій. Вона
сприяє підвищенню інтересу не тільки до дисципліни, що вивчається, але і до
культурної спадщини країни, де навчаються освітні мігранти.
Віртуальна екскурсія реалізує принципи сучасної педагогічної діяльності:
принцип компетентнісного підходу - отримання високого результату через
діяльність здобувачів вищої освіти, принцип пізнавальної діяльності - через
самостійну, творчу діяльність до отримання нового знання.
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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ТА ОН-ЛАЙН ІНСТРУМЕНТІВ В
ІНТЕРАКТИВНІЙ ОСВІТІ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ.
Ст. викл. Ігнатова В.В., ст. викл. Скрипник Л.В., ст. викл. Черногорська Н.Г.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Сучасні тенденції розвитку суспільства безпосередньо пов'язані з
розвитком інформаційного середовища. XXI століття - це століття
інформатизації, яка охоплює всі сфери діяльності, в тому числі і освіту. Крім
того, сучасне інформаційне суспільство стрімко стає мобільним. А це означає,
що доступ до інформації та послуг забезпечується користувачам постійно,
незалежно від часу і місця знаходження.
У процесі вироблення мовних компетенцій, необхідних для оволодіння
українською (російською) як іноземною мовою в рамках професійно
орієнтованого навчання, нерідко виникають труднощі, пов'язані зі зниженням
навчальної мотивації [1], складністю в перенесенні мовних навичок на реальні
мовні ситуації, що може бути обумовлено використанням в навчальному
процесі тільки традиційних методів навчання. Організація найбільш
продуктивної структури навчального процесу, а також створення сприятливого
для комунікації психологічного клімату-важливе завдання, вирішенню якої
сприяє застосування інноваційних форм занять, спрямованих на стимулювання
активної діяльності учнів.
Одним із значущих компонентів комплексного реформування системи
вищої освіти є перехід на дворівневу систему навчання із застосуванням
компетентнісного підходу. Аналізуючи нормативно-правові документи та
освітні стандарти можна констатувати необхідність змін у вимогах до
освітнього процесу. Встановлення до впровадження в процес навчання
іноземних студентів активних та інтерактивних методів є однією з таких змін.
«Формування іншомовної комунікативної компетенції-одне з основних завдань
навчання іноземних студентів у ВНЗ» [3, 173]. Оволодівши комунікативною
компетенцією, іноземні студенти готові і здатні використовувати іноземну для
них мову в різноманітних ситуаціях спілкування згідно з нормами мови, що
вивчається, при роботі з джерелами, що містять іншомовну інформацію.
У цьому контексті слід вважати, що однією з головних цілей викладання
української (російської) мови як іноземної є забезпечення продуктивної
активної взаємодії між студентами протягом усього заняття, максимальне
збільшення обсягу роботи кожного. Застосування інтерактивних методів
навчання, тобто перехід від інформативних форм і методів навчання до
активних, - одна з головних умов якісної підготовки іноземних студентів у
технічному вузі і основна передумова ефективного впровадження
компетентнісного підходу. [4].
Останнім часом питання, пов'язані з розглядом теоретичних і практичних
аспектів використання інтерактивного навчання та його організації при
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навчанні української (російської) мови як іноземної у вузі викликають
підвищений інтерес у дослідників. [1, 2, 5]. Визначення «інтерактивний»
походить від англійського «interact» («inter» -- «взаємний», «act» -- «діяти»).
Отже, інтерактивні методи «можна інтерпретувати як «методи, які допомагають
студентам взаємодіяти між собою». «Інтерактивне навчання розглядається як
спосіб пізнання, здійснюваний у формах спільної діяльності учнів» [1, 65].
Широкі можливості для взаємодії між студентами в процесі навчання
української (російської) мови як іноземної дають інтерактивні методи з
сучасної європейської методики. На підготовчому факультет і на першому
курсі ефективно використання рольових ігор, що створює оптимальні умови
для вільного самовираження особистості, оскільки вона передбачає відкритість,
яка розгортається у вигляді зображення певних життєвих ситуацій і станів
особистості. Найчастіше іноземні студенти охоче втягуються в таку гру, тому
що навчання профільним предметам на підготовчому факультеті здійснюється
традиційними методами. На підготовчому факультеті, а також зі студентами
другого курсу дуже успішно був випробуваний і кейс-метод або метод
конкретних ситуацій – метод активного проблемно-ситуаційного аналізу,
заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань – ситуацій.
Завдання кейса-дослідити запропоновану ситуацію, яка представляє не
тільки практичну проблему, але і вимагає підключення раніше засвоєних знань,
необхідність сформулювати проблему і визначити чіткий сценарій її вирішення.
А необхідність аргументувати свою точку зору, аналіз і вислуховування
протилежних позицій вчить студентів працювати в команді, розвиваючи
комунікативну компетенцію. А якщо в групі навчаються студенти з різних
країн, для яких українська (російська) мова – єдиний спосіб та інструмент
спілкування, то це підсилює позитивну мотивацію.
На підготовчому факультеті ми розглядали проблему корисності та
шкідливості харчових продуктів для молодого організму, обирали найкращого
учасника пісенного конкурсу. А на другому курсі кейс-метод дуже допоміг при
вивченні теми «Ікона та іконопис».
І оскільки дуже напружена навчальна діяльність передбачає перемикання
уваги, іноді ми використовуємо ще один прийом технології критичного
мислення, розроблений американським вченим і психологом Бенджаміном
Блумом. Прийом називається «Кубик Блума». І при закріпленні граматичних
тем, і при підведенні підсумків тим країнознавчих він дуже виручає, з одного
боку, вносячи ігровий момент в нудну тему уроку, а з іншого боку, закріплює
комунікативні знання, оскільки придбання комунікативної компетенції,
отримання освіти в нашій країні на нерідній мові для іноземного студента є
рушійною силою, що створює розуміння того, що набуті вміння дозволять
правильно розуміти, спілкуватися і діяти в умовах сучасної культурної ситуації.
Ще одним інтерактивним методом, який використовується при вивченні
мови, є інтелект-карти. Карти пам'яті використовуються для створення,
візуалізації, структурування та класифікації будь-якого матеріалу, а також як
засіб навчання. Вперше про інтелект-картах заговорили ще в 70-х роках
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минулого століття, а автором ідеї став відомий психолог Тоні Бьюзен. Бьюзен
розробив унікальну технологію осмислення і запам'ятовування інформації, яку
згодом назвав інтелект-картою.
Інтелект-карта пропонує такий спосіб організації інформації, щоб мозку
було максимально легко працювати з нею. За допомогою цієї технології, можна
навчитися мислити зовсім по-новому, використовуючи потенціал обох півкуль
мозку.
Чому запис у вигляді інтелект-карти зручніше і корисніше? Вся справа в
особливостях нашого мислення. Наше мислення не організовано як текст,
лінійно. Воно має саме таку структуру: розгалужену, тобто у вигляді гілок.
Кожне поняття в нашій голові пов'язано з іншими поняттями, ці та інші поняття
пов'язані з третіми і так далі до нескінченності. Така організація матеріалу
називається багатовимірною. Ця структура найбільш органічно відображає
наше реальне мислення.
Саме так фізично з'єднуються нейрони в нашому мозку: кожен нейрон
обплутує мережу дендритів інших нейронів, від одного нейрона по ланцюгах
зв'язків ми можемо перейти до іншого нейрону.
Інтелект-карти дозволяють більш якісно відобразити структуру матеріалу,
смислові та ієрархічні зв'язки, показати, які існують відносини між складовими
частинами. В інтелект-карті є ще один чудовий ефект. За рахунок своєї
розширюваності і пристосованості до нашого мислення, створення інтелекткарт сприяє розвитку потоку асоціацій, думок, ідей.
Перші інтелект-карти створює викладач, пояснюючи студентам алгоритм дій.
Починати потрібно з невеликих і простих карт, показуючи етапи створення.
Згодом кожен зі студентів виробить свій власний стиль малювання
інтелект-карт, але на початку ці правила дуже знадобляться. До речі, ті, хто не
має таланту до малювання, можуть скористатися онлайн-сервісами для
створення інтелект-карт: їх дуже багато і вони дійсно зручні. Concept draw,
Mind Manager. Але створювати карти краще руками-це хороший спосіб
потренувати своє мислення, фантазію. Те, що ти створив сам, продумав,
проговорив, прописав, краще засвоюється і запам'ятовується.
У методиці викладання мови можна активно використовують інтелекткарти для введення або закріплення граматичного або лексичного матеріалу.
До інтерактивних форм навчання української (російської) мові як
іноземної відноситься й складання кластерів. Стосовно до лінгвістики під
кластером розуміється група слів, об'єднаних спільністю семи. Зазвичай
головне слово і залежні співвідносяться як родо-видові поняття. Наприклад,
меблі-це стіл, тумбочка, шафа, ліжко, крісло і т.д. на заняттях з української
(російської) мові як іноземної слід використовувати складання кластерів, для
того щоб полегшити процес запам'ятовування лексичних одиниць. Цей метод
дозволяє групувати предмети або ознаки за логічною основою.
Так, на першому курсі можна запропонувати студентам скласти кластери
за темами «Місто, де я живу і вчуся», «Архітектура Харкова» і т.д. на другому
курсі кластери складаються переважно при вивченні тем за фахом. Наприклад,
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кластери «Будівельні матеріали», «Конструктивні елементи будівель і споруд»,
«Архітектурні конструкції» і т.п. на третьому курсі складання кластерів
допомагає швидше засвоїти професійні терміни, допомагає при навчанні
написання анотацій, рефератів і наукових статей.
Пріоритетний розвиток інформаційного простору мобільної освіти
передбачає наявність постійного доступу до електронних освітніх ресурсів і
послуг, в тому числі в закладі освіти, вдома, в дорозі. Це стосується всіх
учасників освітнього процесу: учнів та їх законних представників, педагогів,
керівників системи освіти. Мобільність кожного учасника освітнього процесу
стає обов'язковою умовою успішності в новому інформаційному суспільстві.
Для забезпечення такої мобільності з'явилися "хмарні" технології, лідерами
серед яких є різні сервіси Google.
Сервіс "Google форми" - це інструмент, що забезпечує зворотний зв'язок.
За допомогою форми можна проводити різні опитування, вікторини,
створювати анкети, тести. Для цього користувач налаштовує анкету з
потрібними полями, відправляє посилання на неї учасникам і отримує доступ
до статистики на основі отриманих відповідей. Форми можна оформляти на
свій смак, доповнювати їх зображеннями і відеороликами. При створенні
форми автоматично створюється таблиця Google, в якій автоматично
накопичуються результати заповнення форми. Таблиця надає зручні
можливості зберігання і обробки зібраних даних.
Узагальнюючи результати використання інтерактивних форм навчання,
можна прийти до висновку, що дані методи дозволяють робити процес
навчання більш мотивованим, продуктивним, емоційно насиченим,
особистісно-розвиваючим, а, отже, більш якісним. Ефект від інтерактивних
методів, крім вирішення освітніх завдань, полягає ще і в тому, що у студентів
розвиваються такі навички, як вміння слухати, задавати питання і відповідати
на них, вміння вирішувати виникаючі проблеми, долати свої комплекси і
бар'єри.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА
ВИКОНАННЯМ СТУДЕНТАМИ (ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ)
КОЛЕДЖУ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ
Викл.-методист Митрохіна М.О., викл. вищ. кат. Медведєв М.Г.
( Харківський державний автомобільно-дорожній коледж)
Постановка проблеми. Дистанційне навчання є перспективною сферою
розвитку освіти. Таке навчання у разі потреби дозволяє забезпечити
індивідуальний підхід до здобувача освіти. Дистанційне навчання отримало
особливе значення для організації навчального процесу вишів в умовах
пандемії. Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати
освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин. При цьому
перед освітянами стоїть досить складна задача. Проведення викладачами різних
видів занять на віддаленні має різноманітні форми. Особливе місце в цьому
займає керівництво курсовими та дипломними проектами.
Аналіз досліджень і публікацій. Дистанційне навчання займає важливе
місце серед освітніх технологій і використовується в навчальних процесах
закладів освіти різних рівнів. Теоретичним основам цієї форми навчання
присвячена велика кількість публікацій спеціалістів, працюючих як в
гуманітарній сфері, так і в області фундаментальних та прикладних наук. Це
роботи А. Андрєєва, В. Бикова, B. Бондаренко, И. Исаева, В.Кухаренка,
С.Литвинової, Н.Морзе, Є. Полат,
В.Сластенина, В. Солдаткіна, В.
Сословського, О. Тіхомірової, , Е. Н. Шиянова та ін. Серед зарубіжних авторів
слід згадати Д. Пейнтер (D. Painter), П. Валіатан (P. Valiathan), Е. Розетт (A.
Rossett), Р.Фердиг (R. Ferdig), Е.Баумгартнер (E. Baumgartne)r, Р. Хартсхоум (R.
Hartshorne), Р. Каплан-Раковски (R. Kaplan-Rakowski), С.Моуза (С. Mouza).
Дистанційне навчання безперервно розвивається і оновлюється. Сучасним
технологіям дистанційного навчання присвячені, наприклад роботи [1,2,3].
Надзвичайна ситуація, пов‘язана с пандемією, створила виклики во всіх сферах
життя, у тому числі в освіті. У відповідь виникло і розвивається екстрене
дистанційне навчання [4,5]. У колективній роботі [4] викладено теоретикометодологічні погляди на нагальну для всієї системи освіти України проблему
реалізації навчального процесу в умовах карантину, викликаного пандемією
COVID-19. Навчальні заклади України всіх рівнів змушені були за короткий
термін перейти на дистанційний навчальний процес, до якого не всі виявилися
готовими. При розгляді прикладів реалізації навчального процесу з‘ясувалося,
що процес планування освіти та її практична реалізація в умовах кризи
вимагають не лише творчого підходу, але й прийняття серйозних
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організаційних заходів і не тільки на рівні самих навчальних закладів [4, с. 4].
В роботі [5] описуються кращі практики, стратегії і зусилля педагогів,
професійних розробників, дослідників і практиків. Вона поділена на розділи, в
яких розглядаються педагогіка, співробітництво, досвід роботи на місцях,
методи попереднього навчання, професійний розвиток, цифрові інструменти.
Глави представлені як інновації з допоміжними матеріалами, які можна легко
відтворити або вивчити.
Публікації, що присвячені частковим питанням дистанційного навчання
(викладання конкретних предметів, проведення занять різних видів)
зустрічаються значно рідше – внутрішні керівні та інструктивні матеріали
вишів і методичні розробки викладачів різних дисциплін на сайтах навчальних
закладів, інших інтернет-ресурсах.
Мета статті.
В даній роботі висвітлюється досвід проведення
консультацій в процесі керівництва курсовим і дипломним проектуванням (КП,
ДП) при дистанційній формі навчання на спеціальності «192 «Будівництво та
цивільна інженерія» (спеціалізація «Будівництво мостів та інших штучних
споруд») в Харківському державному автомобільно-дорожньому коледжі
(ХДАДК).
Виклад основного матеріалу. Керівництво роботою студентів під час
виконання курсових і дипломного проектів здійснюється у формі консультацій.
Якщо загальні консультації на початку роботи над проектами можуть
проводитися керівником в групі виконувачів, то в подальшому необхідна
індивідуальна робота. При виконанні комплексного проекту, коли кілька
виконавців розробляють загальну тему з індивідуальними спецзавданнями, ці
форми поєднуються.
Чат-консультація проводиться синхронно, тобто всі студенти мають
одночасний доступ до чату. За
допомогою
чат-кабінетів зорганізується
взаємодія
викладача
і студентів. Студент задає запитання – викладач
відповідає. Спілкування бачать всі учасники групи і можуть скористатися
отриманою від викладача інформацією. Використовуються: viber, Skypе , тощо.
Веб-консультація– це форма роботи викладача і студентів за допомогою
навчального матеріалу, що залишаються на одному з сайтів (сайт ХДАДК,
Google-disk, хмарні ресурси, Class- room, тощо).
Веб-консультація відрізняється від чат-консультації можливістю більш
тривалої (багатоденної) роботи і асинхронним характером
взаємодії
студентів і викладача. Якість веб-консультації безпосередньо залежить від
якості і повноти методичного забезпечення КП, ДП.
Консультація – телеконференція , під час якої здійснюється одночасне
спілкування викладача з групою. Використовуються такі платформи: ZOOM ,
Met –Google, Skypе, тощо. Викладач (організатор конференції) розсилає
кожному студенту пряме посилання на кімнату конференції. Учасники
підключаються до конференції та спілкуються з викладачем і між собою.
Проведення дистанційних консультацій вимагає від викладача високої
якості методичного забезпечення курсового або дипломного проекту, тому що
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студенти спочатку наглядно ознайомлюються з інформацію, яку надав керівник
проекту на сайті або в інших ресурсах, а тільки потім потребують пояснення і
обговорення. Наприклад, методичне забезпечення КП, ДП для спеціальності
192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Будівництво мостів та
інших штучних споруд») включає «Методичні вказівки до виконання курсового
проекту з дисципліни «Будівництво мостів та інших штучних споруд»» (з
великим обсягом довідкового матеріалу), довідник «Сучасні крани і механізми
для виконання робіт з будівництва мостів та інших штучних споруд»,
«Електронна бібліотека зображень для виконання графічної частини КП, ДП (в
програмі AutoCAD), каталог фахових відеофільмів, «Приклади виконання
пояснювальних записок до КП, ДП».
Методи дистанційного навчання, що використовуються при виконанні
курсових і дипломного проектів по виду пізнавальної діяльності студентів
діляться на частково-пошуковий, репродуктивний та інформаційний.
Частково-пошуковий метод (метод проектів) передбачає комплексний
процес навчання, що дозволяє студенту проявити самостійність в плануванні,
організації і контролі своєї навчально-пізнавальної діяльності, результатом
якої є виконання курсового і дипломного проектів.
Основне призначення методу − поступова підготовка студентів до
самостійного вирішення фахових проблемних ситуацій.
В основі методу лежить розвиток пізнавальних, творчих інтересів
студентів, умінь самостійно формувати свої знання.
Репродуктивний метод вимагає обов‘язкового надання зрозумілого і
доцільного «Приклада виконання».
Інформаційний метод реалізується через забезпечення КП, ДП
необхідними методичними матеріалами, які надаються в електронній формі
(сайт ХДАДК, Google-disk, хмарні ресурси, Class- room, тощо).
Самостійна робота студента є важливим і дієвим засобом оволодіння
фаховими компетентностями. Згідно з класифікацією форм самостійної роботи
студента, самостійна робота під час виконання курсових та дипломного
проектів відноситься до індивідуальної форми навчання.
Метою самостійної роботи студента при виконані КП, ДП є засвоєння в
повному обсязі навчальної програми та послідовне формування самостійності
як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасної моделі
фахівця.
На дорожньому відділенні ХДАДК використовують трьохрівневу модель
управління самостійною роботою студентів під час виконання курсових та
дипломного проектів. У кожному з цих рівнів задіяні конкретні учасники,
ставляться певні завдання, що істотно впливають на досягнення цілей
самостійної роботи студентів, реалізуються відповідні функції та відбуваються
певні сполучні процеси.
І рівень – «управління освітою» (навчальна частина – дорожнє
відділення – циклова комісія – викладач, керівник проекту). Перший рівень
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забезпечує необхідні умови та заходи організації самостійної роботи студентів
під час виконання курсових і дипломного проектів.
II рівень – «навчальне управління». Другий рівень забезпечує дидактичні
взаємини «викладач − студент», від якого залежать результати навчальнопізнавальної діяльності і який відіграє вирішальну роль у процесі досягнення
мети індивідуальної самостійної роботи студента при виконанні КП, ДП як в
очному режимі, так і дистанційно.
IIІ рівень – «самоуправління студента».
На третьому рівні
відбувається активізація пізнавальної діяльності студента при проходженні
всіх основних етапів роботи над курсовим або дипломним проектом за
допомогою самонавчання і самоконтролю.
Методи дистанційного навчання при виконанні курсових і дипломного
проектів класифікуються також по способу взаємодії викладача і студентів. Це
методи самонавчання, метод індивідуальних консультацій «один до одного»,
метод консультацій «один до багатьох», метод взаємодії «багато до багатьох».
Метод самонавчання передбачає, що студент самостійно взаємодіє з
освітніми ресурсами при мінімальній участі керівника і використовує
матеріали, що знаходяться в комп'ютерних мережах: інтерактивні бази даних,
електронні журнали, комп'ютерні навчальні програми, електронні підручники.
Метод індивідуальних консультацій «один до одного» реалізується під
час взаємодії студента з одним викладачем, або одного студента з іншим
студентом за допомогою таких
засобів, як телефон, голосова пошта,
електронна пошта, viber, Скайп.
Метод консультацій «один до багатьох» полягає в тому, що студенти
не грають активну роль в комунікації, а просто користуються методичним
забезпеченням КП, ДП, яке в електронній формі йому надає керівник проекту
(сайт ХДАДК, Google-disk, хмарні ресурси, Class- room, тощо).
Метод взаємодії
«багато до багатьох» характерний активною
одночасною взаємодією між групою студентів, що виконують КП або ДП у
одного керівника і самим керівником проекту. Консультації у вигляді
колективної дискусії проводяться з використанням програм ZOOM, GOOGLЕ–
CLASS, GOOGLЕ –MEET.
Серед суттєвих переваг дистанційної форми навчання можна відзначити
наступні:
Можливість відносно вільного планування часу роботи над проектом
Студент, який виконує курсовий або дипломний проект дистанційно, будує для
себе індивідуальний графік роботи над проектом.
Можливість виконувати проект в будь-якому місці. Щоб приступити
до виконання курсового або дипломного проекту, необхідні лише комп'ютер з
доступом в Інтернет та телефон.
Можливість працювати у своєму темпі при умові своєчасно проходити
перевірки виконання етапів роботи.
Доступність навчальних матеріалів. Необхідне методичне забезпечення
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курсового або дипломного проектів знаходиться на сайті ХДАДК, отримується
електронною поштою. Для отримання додаткових матеріалів, довідкової
інформації використовуються доступні ресурси Internet.
Мобільність. Проконсультуватися з керівником проекту або викладачем
за допомогою електронної пошти, viber або Skip іноді ефективніше та швидше,
ніж на консультації off-line.
Індивідуальний підхід. Використання дистанційних технологій добре
підходить для організації індивідуальної роботи в зручний для студента та
керівника час та спосіб.
Дистанційна
форма дає можливість уникнути користування
громадським транспортом в умовах пандемії.
Разом з тим, дистанційне навчання не позбавлене і ряду недоліків:
Необхідна сильна мотивація. Самостійна робота на віддаленні вимагає
від студента достатньої сили волі, відповідальності і самоконтролю.
Підтримувати потрібний темп навчання без контролю з боку вдається не всім.
Відсутність прямого очного спілкування. В деяких ситуаціях необхідне
очне спілкування студента з керівником.
Необхідність у технічних засобах і доступі до Internet (смартфон,
комп‘ютер, підключення до сеті).
Необхідність практичних знань і навичок роботи в дистанційному
режимі як керівника проекту так і студентів.
Необхідність наявності індивідуально-психологічних умов для
спілкування керівника та студента.
Не прояснені питання авторських прав керівника проекту на
викладені в мережу методичні вказівки до КП, ДП.
Проблема ідентифікації студента при оцінюванні ступеню його
самостійності виконання проекту.
Висновки: Результатом, який був отриманий шляхом спостережень
керівників проектів на дорожньому відділенні ХДАДК, став висновок, що
дозволяє чітко визначити всі плюси і мінуси дистанційної освіти, що наведені
вище.
За допомогою досліджень були виявлені пріоритетні завдання для
подальшого розвитку дистанційної форми виконання КП, ДП, а саме:
вдосконалення методичного забезпечення і покращення навиків роботи в
дистанційному режимі, як студентів так і викладачів – керівників проектів.
Безсумнівно, дистанційне навчання займає все більшу роль у модернізації
та вдосконаленні української освіти.
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ЗВО НА ОСНОВІ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Доц. Кучма О.О. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури), доц. Баранов П.Ю. ( ФО-П)
Постановка проблеми. Одним з важливих і недостатньо вивчених
питань, пов'язаних з організацією успішної діяльності на ринку освітніх послуг
в умовах ринкової економіки, є визначення рівня інвестиційної привабливості
закладів вищої освіти (ЗВО) в Україні. Під інвестиційною привабливістю в
роботі розуміється рівень задоволення освітніми послугами з позиції усіх
учасників (держави, інвесторів, роботодавців, здобувачів освіти та інші).
Кількісна оцінка рівня інвестиційної привабливості повинна враховувати
інтереси кожного і стати ефективним інструментом для досягнення високого
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рівня конкурентоспроможності ЗВО. Для вирішення даної проблеми необхідно
розробити
комплексну оціночну модель, як інструмент визначення
інтегрального кількісного показника інвестиційної привабливості ЗВО.
Інтегральний кількісний оціночний критерій конкурентоспроможності
повинен повною мірою характеризувати: інтерес потенційних здобувачів
(споживачів) освітніх послуг, що надаються даним вузом на конкретному
сегменті ринку; рівень підготовки та готовності фахівця до професійної
діяльності за основними напрямами ЗВО; інтереси кожного з потенціальних
інвесторів та стати ефективним інструментом для покращення інвестиційної
привабливості ЗВО.
Актуальність проблеми полягає в наступних питаннях:

недостатність
інформації
про
конкурентоспроможність ЗВО
безпосередньо для потенційних користувачів освітніх послуг і для
керівництва в галузі освіти при плануванні та регулюванні підготовки
фахівців різними вузами України;

необхідність вдосконалення науково-методичної бази вирішення
зазначеної проблеми;

низький рівень інвестиційної привабливості ЗВО України в порівнянні з
економічно розвинутими країнами, про що свідчать міжнародні рейтинги;

незрозумілість (складність і недоступність) існуючої методики визначення
рейтингу ЗВО для потенційного споживача цієї інформації;

потреба в комплексного обґрунтуванні
впливу експрес оцінки
конкурентоспроможності ЗВО на ефективність стратегічного планування
підвищення інвестиційної привабливості вузів в ринковому конкурентному
середовищі України.
Аналіз досліджень і публікацій з даної проблематики [1,2,3] показав, що
дослідження проблеми конкурентоспроможності освітніх послуг не достатньо
вивчені. Рейтинг державних і недержавних вузів заснований на складній і
недоступній для конкретного споживача методиці і не достатньо відображає
рівень конкурентоспроможності на даному сегменті ринку.
Метою цієї роботи є формування кваліметричної моделі комплексної
експрес-оцінки конкурентоспроможності ЗВО, яка в максимальній мірі буде
відображати інтереси усіх учасників освітнього процесу, а, також, сприяння
комплексному підходу до планування, організації, мотивації, контролю,
моніторингу та цілеспрямованого управління проектом підвищення
інвестиційної привабливості та соціально-економічного розвитку ЗВО.
Дослідження базується на засадах кваліметрії - наукової дисципліни, що
розглядає кількісну оцінку якості [4].
Для досягнення мети в роботі розглядаються наступні завдання:
1) Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність (інвестиційну
привабливість) ЗВО України;
2) Виявлення основних оціночних параметрів кваліметричної моделі
експрес-оцінки конкурентоспроможності та їх поняття;
3) Розробка оціночних шкал за кожним параметром;
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4) Визначення питомих ваг оціночних параметрів;
5) Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності;
6) Аналіз результатів експрес - оцінки для стратегічного планування;
7) Розробка заходів ефективного управління проектом підвищення
інвестиційної привабливості (конкурентоспроможності) та
соціальноекономічного розвитку ЗВО.
Предметом
дослідження
є
оціночне
моделювання
конкурентоспроможності ЗВО, що дозволяє оцінювати, аналізувати, планувати,
мотивувати, контролювати і управляти процесом досягнення максимальної
конкурентоспроможності та привабливості вузу на ринку освітніх послуг.
Оціночна модель (на прикладі ХНУБА) повинна включати показники,
що характеризують професійний рівень фахівця-випускника в: проектуванні
об‘єктів будівництва; використанні сучасних матеріалів, конструкцій та
технологій будівельного виробництва; менеджменті (планування, організація,
мотивація, контроль, адміністрування, моніторинг); управлінні інвестиційними
та інноваційними будівельними проектами з використанням сучасних
будівельних інформаційних систем та методів фінансово-економічного і
технічного обґрунтування інженерних рішень, тощо.
Відміною особливістю запропонованої оціночної моделі є виявлення та
обґрунтування достатньо повного набору оціночних показників, які в
максимальній мірі враховують інтереси усіх учасників освітнього процесу, та
дозволяють провести оцінку по кожному з показників та ЗВО в цілому. Така
оцінка необхідна для створення обґрунтованого набору заходів з метою
підвищення рівня конкурентоспроможності (підбору персоналу, командній
роботі, мотивації науково-технічного розвитку, покращенню
сучасної
матеріально-технічної та інформаційної бази тощо) та цілеспрямованого
управління вузом для покращення його інвестиційної привабливості.
Авторами роботи пропонується перелік оціночних параметрів для експрес
– оцінки інтегрального рівня конкурентоспроможності ЗВО:
• Рівень підготовки випускників (здатність випускника самостійно і
комплексно вирішувати виробничі та гуманітарні завдання за отриманою
спеціальністю).
• Рівень різноманіття форм і методів навчання (очного, заочного,
кореспондентського, дистанційного; довузівського, після вузівського;
колективного; індивідуального і т.п.).
• Рівень забезпечення ресурсами (матеріально-технічними, науковопедагогічними, методичними, програмними і т.п.).
• Імідж вузу (статус, рівень акредитації, ступінь популярності і визнання
вузу на національному та міжнародному рівні).
• Рівень затребуваності випускників на відповідному ринку.
• Вартість навчання (рівень доступності плати за навчання).
Наведений перелік оціночних параметрів може бути доповнений і
скорегований в залежності від конкретних ринкових умов і спрямованості вузу.
Авторами зроблена спроба змоделювати питомі ваги значущості оціночних
126

параметрів, що впливають на конкурентоспроможність ЗВО, з позицій усіх
учасників освітнього процесу (табл. 1,2).
Таблиця 1 - Передумови виконання парних порівнянь значущості
параметрів конкурентоспроможності
Значення балів залежно від ступеня переваги рядка над
стовпцем
при абсолютній перевазі рядка над стовпцем
при явній перевазі рядка над стовпцем
при сильній перевазі рядка над стовпцем
при слабкій перевазі рядка над стовпцем
при рівній значущості рядка і стовпця
при слабкій перевазі стовпця над рядком
при сильній перевазі стовпця над рядком
при явній перевазі стовпця над рядком
при абсолютній перевазі стовпця над рядком

рядок

стовпець

9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблиця 2 - Розрахунок питомої ваги оціночних

параметрів

методом парних порівнянь
№

Оціночні
параметри

Парні порівняння значущості

Сума Питома
6 балів вага

1
2
3
4
5
з/п
1 Рівень підготовки
6
7
8
5
5 31
0.21
випускників
2 Рівень різноманіття
4
4
6
3
2 19
0.13
форм і методів
навчання
3 Рівень забезпечення
3
6
8
3
2 22
0.15
ресурсами
4 Імідж вузу
2
4
2
4
3 15
0.10
5 Рівень затребуваності
5
7
7
6
5 30
0.20
випускників
6 Вартість навчання
5
8
8
7
5
33
0.22
Разом
150
1.00
Розробка критеріїв конкурентоспроможності по кожному оціночному
параметру пропонується за 5-ти бальною шкалою (табл.3)
Таблиця 3 - Рекомендовані критерії оцінки конкурентоспроможності
№
Оціночні
з/п параметри

Оцінка в балах за рівнями
1(дуже
2 (низький) 3 (середній)
низький)
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4 (високий)

5(дуже
високий)

1

Рівень
підготовки
випускників

2

Рівень
різноманіття
форм і методів
навчання

3

Рівень
забезпечення
ресурсами

4

Імідж вузу

5

Рівень
затребуваності
випускників

6

Вартість
навчання

Дуже низький Низький
рівень
рівень
професійної
професійної
підготовки
підготовки

Середній рівень Високий
професійної
рівень
підготовки
професійної
підготовки

Дуже
високий
рівень
професійної
підготовки
Дуже
Обмежений Середній рівень Високий
Дуже
обмежений
обсяг
використання
рівень
високий
обсяг
застосовувани методів і форм використання
рівень
застосовуваних х методів і
навчання
методів і форм використання
методів і форм форм
навчання
сучасних
навчання
навчання
методів і форм
навчання
Стан
Стан
Стан
Стан
Стан
матеріальноматеріально- матеріальноматеріальноматеріальнотехнічної бази технічної бази технічної бази
технічної бази технічної бази
незадовільний, задовільний, гарний, кадрова гарний, кадрова відмінний,
кадрова та
кадрова та
та методична
і методична
кадрова та
методична
методична
забезпеченість на забезпеченість методична
забезпеченість забезпеченість середньому рівні на хорошому забезпеченість
на нижній межі на нижній
ліцензійних умов рівні, з повним на відмінному
ліцензійних
межі
дотриманням рівні, що
умов
ліцензійних
ліцензійних
перевищує
умов
умов
ліцензійні
умови
Новоутворений Популярність Популярність в Широка
Добре відомий
вуз або вуз з тільки
в межах
регіону, популярність і і визнаний у
незадовільною межах
репутація
гарна репутація країні і за
репутацією
населеного
звичайна
в країні
кордоном, має
пункту,
(нормальна,
відмінну
репутація
середня)
репутацію
задовільна
Дуже низький Низький
Середній
Високий
Дуже
високий
Дуже висока, Висока,
Середня,
доступна тільки доступна для доступна для
для елітарної аудиторії з
аудиторії з
аудиторії
високою
середнім рівнем
платоспромож забезпеченості
ністю.

Низька,
доступна для
аудиторії з
низькою
забезпеченістю

Низька,
доступна для
аудиторії з
дуже низькою
забезпеченіст
ю

Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності (О) визначається
формулою:
О = О1*0,21+О2*0,13+О3*0,15+О4*0,10+О5*0,20+О6*0,22
де О1 ……. О6 - оцінки за п'ятибальною шкалою по кожному з
оціночних параметрів
Оцінку рівня конкурентоспроможності рекомендується проводити у
вигляді наведеної нижче оціночної таблиці №4.
Таблиця 3 - Інтегральна експрес-оцінка конкурентоспроможності ЗВО
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№
з/п

Параметри оцінки

Питома
Оцінка
вага
конкурентозначущості спроможності
за п‘яти
бальною
шкалою

Зважена

1

Рівень підготовки випускників

0,21

3

0,62

2

Рівень різноманіття форм і
методів навчання

0,13

3

0,38

3

Рівень забезпечення ресурсами

0,15

2

0,29

4

Імідж вузу

0,10

3

0,30

5

Рівень затребуваності
випускників

0,20

4

0,80

6

Вартість навчання

0,22

4

0,88

1,0

Сумарна оцінка

3,27

Разом

оцінка

Рекомендується інтерпретувати результати інтегральної оцінки
наступним чином:
відмінний рівень - понад 4,25 балів
високий рівень - від 3,75 до 4,25 балів
середній рівень - від 3,25 до 3,75 балів
низький рівень - від 2,0 до 3,25 балів
дуже низький рівень - менше 2,0 балів
За результатами оцінки можна судити про абсолютні і відносні
результати рівня конкурентоспроможності в порівнянні з вузами
конкурентами на даному сегменті ринку.
Слід підкреслити, що наведений приклад є умовним. Результат
інтегрального показника 3,27 балів свідчить про середній рівень
конкурентоспроможності. Отримана інформація дозволяє виявити напрями
щодо підвищення конкурентоспроможності ЗВО. За результатами,
наведеними в таблиці, в першу чергу, необхідно поліпшити показники з
високими питомими вагами та низькими оцінками: вартість навчання,
рівень підготовки випускників і рівень затребуваності випускників.
Висновки. Таким чином, процедура оцінки
конкурентоспроможності ЗВО полягає в наступному:
• Вибір і вивчення сегменту ринку і інтересів усіх учасників освітнього
процесу.
• Уточнення конкретних оціночних параметрів шляхом статистичної
обробки даних опитування (анкетування) усіх учасників освітнього процесу.
• Обробка статистичної інформації щодо зважування (визначення питомих
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ваг) оціночних параметрів за допомогою парних порівнянь.
• Оцінка параметрів за прийнятою бальною шкалою.
• Розрахунок інтегрального показника рівня конкурентоспроможності ЗВО.
• Аналіз і інтерпретація отриманих результатів.
• Визначення стратегічних напрямів управління проектом підвищення
інвестиційної привабливості (конкурентоспроможності) та
соціальноекономічного розвитку ЗВО.
• Розробка конкретних заходів щодо підвищення рівня важливих
показників та конкурентоспроможності ЗВО в цілому.
Перспективи подальших досліджень:
1) Конкретизація оціночних параметрів для різних навчальних закладів (в
залежності від спрямованості) в галузі освітніх послуг.
2) Деталізація оціночних параметрів з декомпозицією кожного з них на більш
конкретні показники в цілях розширення інформації про плив оціночного
параметру на інтегральний рівень конкурентоспроможності та рейтингу ЗВО.
3) Впровадження оціночної моделі для цілеспрямованого управління проектом
підвищення інвестиційної привабливості та соціально-економічного розвитку
ЗВО.
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2. Глухов В.В., Коробко С.Б., Маринина Т.В. Экономика знаний.- СПб.: Питер, 2003.
3. Крайнєв П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю:
(Монографія).- К., 2004.
4. Мишин В.М. Управление качеством: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2000.
5. Баранов П.Ю., Чаплина В.В. Формирование оценочной модели конкурентоспособности
объектов интеллектуальной собственности при подготовке менеджеров. /Сборник научных
трудов УИПА: Проблемы инженерно-педагогического образования.- Харьков, 2004.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙОЇ ОСВІТИ
Проф. Сізова Н.Д. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
В даний час традиційні методи і засоби навчання виявляються
недостатніми для виконання вимог відносно рівня підготовки спеціаліста
вищої школи. Високі темпи науково – технічного прогресу приводять до
швидкого старіння знань спеціалістів, які працюють в різних галузях, що
обумовлюють
необхідність продовження навчального процесу протягом
активного життєвого періоду. Крім того, питання продовження навчання на
відстані постали с появою всеосяжного карантину з приводу короновірусу.
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Відповіддю на зростаючі обставини і вимоги до системи навчання є
поява концепції відкритого
навчання, мета якого підготовка тих, хто
навчається до повноцінної і ефективної участі у професійних галузях у умовах
інформатизації суспільства.
Відкрите навчання засновано на принципах, до числа яких відноситься
свобода учня у виборі навчального закладу, часу, місця, темпів навчання, у
плануванні своїх начальних занять [1, с.45].
Принципи відкритого і неперервного навчання можливі з реалізацією
дистанційного
навчання
на основі сучасних інформаційних і телекомутаційних технологій.
Одним з видів інновацій в організації професійної освіти є введення
дистанційного навчання. На відміну від заочного навчання дистанційне
навчання дає можливість вчитися, перебуваючи на будь-якій відстані від
навчального закладу. І якщо при заочному навчанні студенту доводиться
неодноразово приїжджати в навчальний заклад, то дистанційне навчання
дозволяє практично повністю цього уникнути. Ідея дистанційного навчання
полягає в тому, що взаємодія викладача й студента відбувається у віртуальному
просторі: обоє вони перебувають за своїми комп'ютерами й спілкуються за
допомогою Інтернету [2, с. 83] .
Задача дистанційно навчання – навчати, не маючи прямого постійного
контакту з учнем.
Характерними рисами дистанційної освіти є гнучкість, модульність,
ефективність, нова роль викладача, спеціалізований контроль якості і
спеціалізовані засоби навчання.
Основні дидактичні особливості дистанційного навчання наступні:
– доступність;
– головна роль теоретичних знань;
– системність і послідовність у навчанні;
– відповідність дидактичного процесу закономірностей навчання;
– взаємозв‘язок абстрактного мислення з наочністю навчання;
–
стимуляція і мотивація позитивного відношення до навчання зі
сторони учня;
–
свідомість, активність і самостійність учня при керівній ролі
викладача;
– єдність навчальної, виховної і розвиваючою функціями навчання;
–
об‘єднання колективної учбової роботи з індивідуальним підходом
у навчанні.
Система дистанційного навчання має такі переваги як продовження
реформ, які пропонують нові вимоги до освіти; формування нових потреб в
сучасних методах і технологіях навчання; поява і бурний ріст якісно нових
технічних засобів обміну інформацією між учасниками навчального процесу;
зростання міжнародної інтеграції у системах навчання і посилення конкуренції
на світових ринках з навчальних послуг; реалізація констуційного права на
освіту; політичні зміни, що сприяють росту міжнародних зв‘язків, в тому числі
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в галузі освіти.
В умовах активного використання дистанційної освіти у навчальному
процесі суттєво підвищуються вимоги до професійної підготовки викладачів,
до обсягу їх знань, навичок, культури мови і поведінки [3, с 93].
Трансформується роль викладача у навчальному процесі: поступово втрачає
актуальність функція викладача як
основного джерела інформації, він
перетворюється на організатора, консультанта,
керівника та експерта
самостійної роботи студентів. Усе це потребує пошуку більш ефективних
засобів навчання, які б виконували у навчальному процесі такі функції:
інформуючу, формуючу, систематизуючу, контролюючу та мотивуючу. Таким
вимогам можуть відповідати новітні комп‘ютерні засоби навчання, до яких
належать електронні посібники, мультимедійні курси, тренінгові програми та
ін.
Педагогічні методи і прийоми, які використовуються при дистанційному
навчанні, можна класифікувати так:
–
методи навчання за допомогою взаємодії слухача з освітніми
ресурсами при мінімальній участі викладача і студентів (самонавчання). Для
розвитку цих методів характерний мультимедійний підхід, коли за допомогою
різноманітних засобів створюються освітні ресурси: друковані, аудіо-,
відеоматеріали та навчальні матеріали, що надходять з комп'ютерних мереж;
–
методи індивідуалізованого викладання і навчання, для яких
характерні взаємини одного студента з одним викладачем чи одного студента з
іншим студентом (навчання "один до одного"). Ці методи реалізуються в
дистанційній освіті в основному за допомогою таких технологій, як телефон,
звичайна та електронна пошти; методи, в основі яких лежить надання
студентам навчального матеріалу викладачем чи експертом, при якому
студенти не відіграють активної ролі у комунікації (навчання "один до
багатьох"). Ці методи, властиві традиційній освітній системі, одержують
новий розвиток на базі сучасних інформаційних технологій;
– методи, для яких характерна активна взаємодія між всіма учасниками
навчального процесу (навчання "багато до багатьох"). Розвиток цих методів
пов‘язаний з проведенням навчальних колективних дискусій і конференцій.
Особливості психолого-педагогічних умов здійснення навчального
процесу,
притаманні тій чи іншій формі навчання, значною мірою
визначаються тим,
які реальні можливості мають студент і викладач для
міжособистісного спілкування. Для дистанційного навчання особливістю є
непрямий опосередкований характер процесу спілкування між викладачем і
студентом, яке здійснюється через комп‘ютерні комунікації.
Дистанційне навчання надає можливість постійного і динамічного
телекомунікаційного зв‘язку на відстані студента і викладача та студентів
поміж собою, при цьому ініціатива такого спілкування може походити від будьякого із зазначених об‘єктів навчального процесу.
Для системи вищої освіти більшості європейських країн характерний
перехід від централізованої моделі передачі знань, у центрі якої знаходиться
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викладач, що повідомляє знання студенту, до моделі самостійного одержання
інформації, у центром якої є студент [3, с.141]. Цьому процесу сприяє процес
інформатизації суспільства, що став одним з найбільш значимих глобальних
процесів сучасності. Широке впровадження інформаційних технологій у
практику навчання вимагає перегляду освітнього процесу.
Дистанційне навчання – сукупність технологій, що забезпечують
доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна
взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам
можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також у процесі
навчання.
При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні
методи надання навчальної інформації. Уже змінилося кілька поколінь
використаних технологій – від традиційних друкованих видань до
найсучасніших
комп'ютерних
технологій
(радіо,
телебачення,
аудио/відеотрансляції, аудио/відеоконференції, E- Learnіng/onlіne Learnіng,
Інтернет- конференції, інтернет-трансляції тощо).
.
Сьогодення – це ера інформатики та телекомунікацій. Це ера спілкування,
трансферу інформації та знань. Навчання і робота, сьогодні ці два слова стали
синонімами: професійні знання старіють дуже швидко, тому необхідно їхнє
постійне вдосконалювання. Світова телекомунікаційна інфраструктура дає
сьогодні можливість створення систем масового безперервного самонавчання,
загального обміну інформацією, незалежно від тимчасових і просторових
поясів. Дистанційне навчання ввійшло в XXІ століття як найефективніша
система підготовки і безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня
фахівців.
Існує декілька організаційно-методичних моделей дистанційного
навчання [4, с. 152].
– Навчання по типу екстернату. Це навчання, орієнтоване на
екзаменаційні вимоги вищих навчальних закладів, воно призначалося для
студентів, які з якихось причин не могли відвідувати стаціонарні навчальні
заклади.
– Навчання на базі одного університету. Це вже ціла система
навчання для студентів, які навчаються не стаціонарно (on-campus), а на
відстані, заочно або дистанційно, тобто на основі нових інформаційних
технологій, включаючи комп'ютерні телекомунікації (off-campus). Такі
програми для одержання різноманітних дипломів розроблені в багатьох
провідних університетах миру.
– Співробітництво декількох навчальних закладів. Таке співробітництво
в підготовці програм заочного дистанційного навчання дозволяє зробити їх
більш професійно якісними і менш дорогими.
–
Автономні освітні установи, спеціально створені для цілей
дистанційної освіти. Самою великою подібною установою є Відкритий
університет (The Open Unіversіty) у Лондоні, на базі якого в останні роки
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проходить навчання дистанційно велика кількість студентів не тільки з
Великобританії, але з багатьох країн світу.
– Автономні навчальні системи. Навчання в рамках подібних систем
ведеться цілком за допомогою телебачення або радіопрограм, а також
додаткових друкованих посібників.
– Неформальне, інтегроване дистанційне навчання на основі
мультимедійних програм. Такі програми орієнтовані на навчання дорослої
аудиторії, тих людей, які з якихось причин не змогли закінчити школу і
отримати середню освіту. Такі проекти можуть бути частиною офіційної
освітньої програми, інтегрованими в цю програму, або спеціально орієнтовані
на певну освітню мету, або спеціально націлені на профілактичні програми
здоров'я, як, наприклад, програми для країн, що розвиваються.
Серед організаційно-технологічних моделей
дистанційної освіти
виділяються наступні:
– Одинична медиа – використання якого-небудь одного засобу навчання і
каналу передачі інформації. Наприклад, навчання через переписку, навчальні
радіо- або телепередачі. У цій моделі домінуючим засобом навчання є, як
правило, друкований матеріал. Практично відсутня двостороння комунікація,
що наближає цю модель дистанційного навчання до традиційного заочного
навчання.
– Мультимедиа – використання різних засобів навчання: навчальна
допомога на друкованій основі, комп'ютерні програми навчального
призначення на різних носіях, аудио- і відеозапису. Однак, домінує при цьому
передача інформації в "одну сторону". При необхідності використовуються
елементи очного навчання – особисті зустрічі студентів і викладачів,
проведення підсумкових навчальних семінарів або консультацій, очний прийом
іспитів.
– Гипермедиа – модель дистанційного навчання третього покоління, що
передбачає використання нових інформаційних технологій при домінуючій ролі
комп'ютерних телекомунікацій. Найпростішою формою при цьому є
використання електронної пошти і телеконференцій, а також аудіо навчання
(сполучення телефону і телефаксу). При подальшому розвитку ця модель
дистанційного навчання включає використання комплексу таких засобів як
відео, телефакс і телефон (для проведення відеоконференцій) і аудіографіку при
одночасному широкому використанні відеодисків, різних гіперзасобів, систем
знань і штучного інтелекту.
– Віртуальні університети. Створені університетами навчальні сервера –
це розширення стін самого університету. У його віртуальних аудиторіях так
само, як і в основних, можна буде згодом і лекцію послухати, і лабораторну на
віртуальному стенді виконати, і знайти засоби для проектування, виконання
розрахунків, моделювання спроектованого пристрою. Можливо, що все
перераховане вище стане прерогативою спеціалізованих віртуальних
університетів – електронних відкритих університетів без стін.
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Сучасне дистанційне навчання будується на використанні наступних
основних елементів:
– середовища передачі інформації (пошта, телебачення, радіо,
інформаційні комунікаційні мережі);
– методів, залежних від технічного середовища обміну інформацією.
У наш час перспективною є інтерактивна взаємодія викладача зі
студентами за допомогою інформаційних комунікаційних мереж, з яких масово
виділяється середовище інтернет-користувачів [5].
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
(НА ПРИКЛАДІ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ).
Доц. Гречко Н. В. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Дистанційне навчання – доволі поширений спосіб набуття індивідуальних
знань, умінь та навичок, який вводиться в освітній процес вищих навчальних
закладів України. Дистанційне навчання передбачає таку організацію
навчального процесу, коли здобувач навчається самостійно за розробленою
науково-педагогічним працівником програмою, віддалений від викладача у
просторі чи в часі, та звязується за допомогою засобів телекомунікації. Це дає
змогу навчатися у зручний для людини час та у віддаленому від викладача місці
(тому дистанційне). Значна кількість людей має вікові обмеження, через що цю
форму навчання інколи називають освітою дорослих (adult education).
Навчання з переважною самостійною роботою відоме давно: в Україні називалося «заочним», на Заході – «кореспондентським», або «дистанційним».
Особливо ефективним є застосування дистанційного навчання для студентів
заочного навчання, де в порівнянні з денним відділенням збережено необхідний
обсяг навчального матеріалу, а кількість навчальних годин скорочено. В
структуру матеріалу включаються такі змістовні компоненти: власне
навчальний матеріал з ілюстраціями; інструкції по його освоєнню; питання і
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тренувальні завдання; контрольні завдання та пояснення до їх виконання.
В Україні існує добре розвинута система заочної вищої освіти, за якою
навчається досить велике число студентів, тому завдання адаптації
дистанційної освіти є актуальною проблемою.
Найпоширенішими формами навчання та контролю знань традиційної
освіти є лекції, семінари, лабораторні заняття, контрольні роботи, іспити та ін.
Лекції у дистанційному навчанні (на відміну від традиційних аудиторних) не передбачають безпосереднього спілкування з викладачем, для ъх
отримання можна використовувати зв‘язок за допомогою комп‘ютерної мережі,
аудіо- та відеокасети, СD-диски тощо.
Семінари є активною формою навчальних занять та проводяться за
допомогою відеоконференцій, на яких викладач оцінює активність студента.
Лабораторні роботи призначені для практичного засвоєння матеріалу. За
рахунок використання мультимедіа-технологій, імітаційного моделювання,
Інтернет-технологій проведення лабораторних робіт набагато спрощується.
Для управління роботою студентів під час самостійної роботи проводять
консультації з використанням електронної пошти, телеконференцій тощо.
У дистанційному навчанні для перевірки результатів теоретичного і
практичного засвоєння навчального матеріалу проводять тестовий контроль.
Між тим, сам шлях впровадження дистанційного навчання в навчальний
процес для заочної форми здобуття освіти виявив деякі проблеми:
– технічна проблема: відсутність/нестача відповідних технічних засобів
навчання як у здобувачів заочної форми так і у викладачів; сумісність
технічних пристроїв; наявність у всіх учасників процесу швидкісного доступу
до мережі інтернет. Крім того, низька пропускна спроможність електронної
мережі під час телеконференцій зменшує якість проведення навчальних занять,
особливо для студентів віддалених районів України;
– науково-педагогічні працівники – полягає в спроможності кожного науковопедагогічнго працівника застосовувати інформаційні технології; у складності
розробки дистанційних курсів; обмежених можливостей контролю
самостійності виконання завдань студентами;
– методична й методологічна – при впровадженні дистанційних курсів виникає
проблема їх методичного забезпечення і вироблення відповідних методик
навчання;
– ускладнена ідентифікація дистанційних студентів (особливо заочної форми
здобуття освіти), оскільки перевірити, хто ж саме складає іспит, досить
складно. Однак можливо впроваджувати практику обов‘язкової присутності
студента на одному або декількох іспитах з наданням посвідчення особи;
– недостатній безпосередній контакт між викладачем та дистанційним
студентом (або ж відсутність особистого спілкування між викладачем та
студентом). Також не вистачає спілкування з колегами-студентами для обміну
досвідом;
– відсутність можливості негайного практичного застосування отри-маних
знань із наступним обговоренням виниклих питань з викладачем і роз‘яснення
136

ситуації на конкретних прикладах;
– відсутні або дуже великої вартості прикладні комп‘ютерні програми,
необхідні для підтримки WEB-сайтів та інформаційних ресурсів, адміністрування процесів дистанційного навчання;
– недостатньо скоординований звязок ланки: науково-педагогічний працівник
 центр заочного навчання  здобувач освіти.
Але, незважаючи на недоліки, технології дистанційного навчання є могутнім
засобом пізнання. Щоб підвищити ефективність нових інфор-маційних
технологій у навчанні, слід сформувати певну систему, яка передбачає інше
розуміння сутності навчання, ролі викладача і студентів у цьому процесі,
взаємовідносин викладача і студентів, оснащення робочих місць викладача і
студентів.
1.
2.

3.
4.
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МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
Доц. Мироненко В. В. (Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Ефективне дистанційне або змішане навчання базується на вміннях
успішно застосовувати технічні засоби, а саме, айфони, планшети, смартфони,
КПК та ін. Вони надають своїм власникам різні функціональні можливості,
наприклад, робота в телефонних мережах з виходом в Інтернет; підтримка
переносних носіїв даних; потужні мобільні процесори; тривалість роботи без
підзарядки. Крім того вони коштують дешевше ніж настільні ПК і є більш
дешевим засобом доступу до Інтернет ресурсів.
Цих можливостей вистачає для повноцінної мобільної роботи в різних
сферах – бізнесі, освіті та науці. Особливо перспективним є використання
мобільних пристроїв в напрямку дистанційного навчання, як мобільного
навчання.
Тому актуальності набуває пошук нових підходів до організації
навчального процесу і створення навчальних матеріалів і технологій, які б
враховували можливості мобільних пристроїв.
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Термін «мобільне навчання» (м-навчання), або mobile learning(mlearning), відноситься до використання у викладанні та навчанні мобільних і
портативних ІТ-пристроїв, таких, як кишенькові комп‘ютери PDA(Personal
Digital Assistants), мобільні телефони, ноутбуки, нетбуки, планшетні ПК,
iPhone, іРаd та інше.
Європейська гільдія з електронного навчання визначає цей термін таким
чином: будь-яка діяльність, яка дозволяє людям бути більш продуктивними у
споживанні, взаємодії або створенні інформації компактними цифровими
пристроями, якщо людина призводить ці дії на регулярній основі, має надійний
зв‘язок і пристрій, що поміщається в кишені або сумочці [1].
Сучасні апаратні пристрої на які встановлені різні операційні системи
такі як: Android, BlackBerry, iPhone, WindowsCE, безкоштовно підтримують
різні мовні функціональні можливості без додаткового ПЗ.
За допомогою використання мобільних технологій ми маємо змогу
автоматизувати процес навчання шляхом введення нових підходів до подання
теоретичного матеріалу, наприклад за допомогою відео-уроків, мобільних
додатків, електронних бібліотек у вільному доступі.
Розглянемо сервіси для дистанційного навчання, які використовуються
викладачами кафедри КНІТ.
Для організації відео конференцій зручною є платформа Zoom. У цій
програмі може одночасно взаємодіяти до 100 учасників. Тривалість
безкоштовних сеансів обмежена 40 хвилинами. Технологія дозволяє
під‘єднатися до відео конференції з комп‘ютера, планшета чи смартфона. Zoom
сумісний з усіма основними операційними системами і має ряд корисних опцій,
наприклад, запис конференції. За потреби можна скористатися цією
можливістю, щоб потім надати запис уроку тим, хто був відсутнім на цій
зустрічі.
Ще один зручний сервіс для відео зустрічей – Google Meet. Він має низку
переваг перед програмою Zoom. Основні з них: значно довша тривалість
безперервного відеозв‘язку; можливість показувати учасникам інформацію, яку
відкриваєте на своєму пристрої; спеціальні можливості для людей з особливими
потребами. У Google Meet можна записати всю відео конференцію або її
частину. По завершенню конференції відеозапис з‘явиться на вашому гуглдиску.
Корисним інструментом є також Microsoft Teams. Їхні додатки для
навчання з базовими програмами для освітніх закладів є безкоштовними. Цей
сервіс дозволяє налагодити повноцінне інтерактивне навчання: влаштовувати
зустрічі онлайн, спільно працювати з файлами, створювати завдання та
відстежувати їхню успішність.
ЛІТЕРАТУРА
1 What is m-learning? [Електронний ресурс] // Tribal's Digital Learning Studio.
Cambridge,United Kingdom. Режим доступу: http://www.m-learning.org/knowledgecentre/whatismlearning
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СЕКЦІЯ 2.

Соціально - педагогічні аспекти
інноваційного розвитку університетської
освіти

РЕАЛІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Доц. Першина Л.О., доц. Макаренко О.В. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Реформування системи вищої освіти України націлене на наближення до
європейського освітнього простору згідно з проектом ЄС Тюнінг [1]. Сучасні
освітні траєкторії базуються на особистісно-орієнтованому, компетентнісному
й інших підходах, де особистість студента є метою освіти. При цьому студент
як повноправний учасник освітнього процесу обирає індивідуальну освітню
траєкторію, яка реалізується в різноманітних традиційних й інноваційних
формах і методах навчання [2]. Такий підхід передбачає диференціацію та
індивідуалізацію навчання студентів. У той саме час система вищої освіти
потребує викладачів, які характеризуються високим рівнем професійної
майстерності, опановують новітні технології і методики навчання та виховання,
виявляють здатність до реалізації на практиці диференційованого навчання у
вищому навчальному закладі [3, 4].
Диференціація навчання – форма організації навчальної діяльності, яка
враховує схильності, інтереси, здібності тих, хто навчається [5].
Диференційований навчально-виховний процес – це такий процес, що враховує
типові індивідуальні особливості студентів, а навчання за таких умов є
диференційованим навчанням. Диференційоване навчання – вид навчання, що
базується на принципі диференціації та педагогічній технології
диференційованого навчання, яка передбачає створення різних умов навчання
для різних груп з метою врахування як індивідуальних особливостей, так і
домінуючих особливостей їх контингентів. Диференціація є способом
індивідуалізації, що дозволяє розвивати особистість студента, враховуючи
індивідуальні особливості, здібності та інтереси кожного на всіх етапах
навчання [6]. Диференційований підхід у навчанні складається спочатку в
розкритті індивідуальності студента, а потім у підборі для нього найбільш
сприятливих умов розвитку через пропоновані диференційовані форми
навчання [7]. Таким чином, поняття диференціації та індивідуалізації навчання
нерозривно пов‘язані між собою.
Можливість і доцільність диференціації навчання студентів обумовлена
різницею їхніх індивідуальних особливостей. Підстави для диференціації
навчання можуть бути різними: психологічними, педагогічними, медичними,
соціальними, економічними й ін. Рівень навчальних можливостей визначається
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двома основними факторами - здатністю та мотивованістю до навчання.
Студентів можна поділити на такі групи за навчальними можливостями [8]:
- з дуже високими навчальними можливостями;
- з високими навчальними можливостями;
- з середніми навчальними можливостями;
- з низькими навчальними можливостями.
Диференціація навчання спрямована на такі результати:
- досягнення студентами, які мають різний початковий рівень
підготовки, однакового рівня знань, умінь та навичок;
- досягнення студентами, які мають однаковий рівень знань і вмінь,
різних рівнів знань з різних циклів навчальних дисциплін;
- досягнення різних рівнів засвоєння знань студентами, які мають
неоднаковий вихідний рівень і різні можливості.
Вихідні постулати технологій диференційованого навчання є
такими [9]:
- розгляд студента як суб‘єкта навчання;
- зменшення рівня гетерогенності навчальної групи за способом
індивідуально-типологічного групування студентів за певними критеріями;
- стимулювання активності, самостійності та мотивації студентів;
- диференційоване застосування організаційних форм навчання;
- поєднання індивідуального характеру засвоєння знань з груповою
формою навчальної роботи;
- забезпечення варіативності навчальних впливів на студентів;
- диференційоване застосування механізмів педагогічного управління.
Відокремлюють три рівні диференціації навчання студентів у
вищих навчальних закладах [10]:
- мікрорівень - диференційований підхід до окремих студентів
всередині групи;
- мезорівень - диференціація всередині університету між групами,
профільними напрямами;
- макрорівень - диференціація між навчальними закладами.
Також розрізняють зовнішню і внутрішню диференціацію [11].
Зовнішня диференціація навчання являє собою створення соціальних
спільнот на основі певних критеріїв, програмний зміст процесу навчання в яких
різноманітний. Зовнішня диференціація навчання підрозділяється на елективну
(гнучку) і селективну (жорстку). Зовнішня диференціація навчання – це
профільна диференціація, тобто диференціація за нахилами та інтересами.
Внутрішня диференціація навчання передбачає поділ групи на підгрупи з
урахуванням індивідуальних і групових особливостей студентів, при цьому
програма навчання однакова для всіх студентів групи. Внутрішня
диференціація навчання підрозділяється на внутрішньогрупову та
внутрішньопредметну. Внутрішня диференціація навчання – це рівнева
диференціація, тобто диференціація за здібностями та успішністю в навчанні;
Диференціація навчання студентів здійснюється за принципами
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послідовного, паралельного, ступеневого та індивідуального навчання [12].
В Харківському національному університеті будівництва та архітектури
(ХНУБА) наявні можливості для реалізації диференційованого навчання
студентів за усіма формами та методами.
Селективна (жорстка) диференціація як перша складова зовнішньої
(профільної) диференціації дає змогу абітурієнтам обрати ХНУБА як заклад
вищої освіти та будь-яку з 17 ліцензованих спеціальностей. Абітурієнти також
можуть обрати денну або заочну форму навчання з нормативним або
прискореним терміном навчання. Сутність диференціації полягає у тому, що
студенти, які здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні,
навчаються за різними освітньо-професійними програмами та навчальними
планами в залежності від обраної спеціальності та форми навчання. Ступеневе
навчання реалізується в тому аспекті, що після закінчення навчання на здобуття
освітнього ступеня «бакалавр» студенти мають можливість продовжити
здобувати освіту на інших рівнях вищої освіти. Так, підготовка фахівців
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється за
відповідними
освітньо-професійними,
освітньо-науковими,
науковими
програмами на таких рівнях вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень бакалавр; другий (магістерський) рівень - магістр; третій (освітньо-науковий)
рівень – доктор філософії; науковий рівень – доктор наук.
Елективна (гнучка) диференціація як друга складова зовнішньої
(профільної) диференціації передбачає вибір спеціалізації в рамках деяких
спеціальностей. Наприклад, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна
інженерія» складається з 6 спеціалізацій: «Промислове і цивільне будівництво»,
«Гідротехнічне будівництво», «Технології будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Облаштування родовищ
природних газів», «Водопостачання та водовідведення». Різниця між
спеціалізаціями полягає у відмінностях вибіркової частини навчального плану:
- «Цикл професійної підготовки» - 24% від загальної кількості годин;
- «Цикл професійної підготовки (за вибором студента)» - 18% від
загальної кількості годин).
Диференціація проявляється у вільному виборі студентом спеціалізації
після першого ріку навчання на першому (бакалаврському) рівні. В ході
подальшого навчання спеціалізацію можна поміняти зі збереженням
бюджетного місця. При цьому реалізується принцип послідовного навчання,
який передбачає вибір студентом спеціалізації і випускової кафедри.
Диференціація також проявляється у вільному виборі предметів варіативної
частини навчального плану, курсів, факультативів, змісту навчальних і
виробничих практик, тематики індивідуальних завдань, завдань для самостійної
роботи, курсових проектів та випускових кваліфікаційних робіт з урахуванням
інтересів і схильностей студентів. При цьому втілюється принцип паралельного
навчання.
Внутрішня
(рівнева)
диференціація
передбачає
впровадження
індивідуального навчання, диференційований підхід до окремих студентів
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всередині групи в залежності від їхніх здібностей та успішності в навчанні,
розподіл студентів на підгрупи з урахуванням їхніх індивідуальних та групових
особливостей. Внутрішньогрупова диференціація здійснюється залежно від
особливостей студентів - здатності працювати самостійно, рівня розвитку
здібностей, психічних процесів тощо. Внутрішньопредметна диференціація
проявляється в варіативності змісту роботи, темпів і способів засвоєння
матеріалу тощо. Диференційовані завдання можуть розрізнятися за рівнем
складності змісту, за операційним вмістом та за пізнавальною самостійністю.
Диференціація навчання потребує від викладача проявлення педагогічної
майстерності, впровадження індивідуального підходу до кожного студента,
розробку завдань різного рівня складності та відповідного методичного
забезпечення для їхнього виконання. Диференціація навчання також вимагає
диференціації оцінки знань студентів. Запроваджена у ХНУБА Європейська
кредитна трансферно-накопичувальна система контролю знань, вмінь та
набутих компетентностей студентів дає можливість диференційовано
оцінювати результати їхнього навчання.
Таким чином, реалізація диференційованого навчання забезпечує
можливості для ефективного навчання студентів, досягнення ними такого рівня
засвоєння навчального матеріалу, який відповідає їхнім пізнавальним
можливостям, сприяє розвитку їхніх здібностей і підвищує рівень мотивації до
навчання, забезпечує задоволення їхніх інтересів як майбутніх фахівців.
Реформування вищої освіти в Україні надалі буде потребувати розвиток й
удосконалення технологій диференціації навчання студентів у вищих
навчальних закладах.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ»
Ст. викл. Посилаєва Р.В., ст. викл. Бабаєва О.В., ст. викл.Стасенко О.М.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Тема «Невизначений інтеграл» традиційно складно засвоюється
здобувачами вищої освіти. Ця тема найбільш успішно розвиває у здобувачів
вищої освіти схильність до творчого, а також інженерного мислення, але поряд
з цим викликає великі труднощі. Причиною цього факту є відсутність
універсальних правил інтегрування і, як наслідок, різноманітність і часом
громіздкість інформації, пов'язаної з технікою інтегрування. «Інтегральне
числення» є фундаментальним розділом дисципліни «Вища математика» і на
його теорії базується вивчення подальших розділів дисципліни. З цієї причини
виникає необхідність в розробці підходів до підвищення ефективності
організації та переробки інформації з даної теми. Сучасна педагогічна наука
містить велику кількість різноманітних концепцій, теорій, підходів до навчання,
заснованих на тих чи інших освітніх цілях, на ті чи інші особливості передачі
або засвоєння знань. На думку авторів, при вивченні даної теми найбільш
ефективна концепція проблемного навчання.
Проблемне навчання це один з видів навчання, заснованих на
використанні евристичних методів – спеціальних методів, використовуваних в
процесі відкриття нового. Даний вид навчання має на меті розвиток
евристичних умінь в процесі вирішення проблемних ситуацій, які можуть
носити як практичний, так і теоретико-пізнавальний характер.
Ключовими поняттями проблемного навчання є проблемна ситуація,
проблема, проблемне завдання, гіпотеза. Проблемна ситуація – це
психологічний стан розумового взаємодії суб'єкта з об'єктом пізнання, що
характеризується потребою і зусиллями здобувачів вищої освіти виявити,
відкрити і засвоїти нове, невідоме ще для них знання, необхідне для
розв‘язання завдання, поставленого викладачем – навчальної проблеми.
Включення в проблемну ситуацію – стан людини, який поставив питання
самому собі про спосіб вирішення навчальної проблеми. Проблема – це
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теоретичний або практичне питання, що вимагає аналізу. Сформулювати
проблему це означає поставити таке питання і визначити, що дано і (або)
відомо і що вимагає розв‘язання. Проблему частіше ставить викладач, але треба
готувати здобувачів вищої освіти до самостійної постановки проблеми.
Гіпотеза – це припущення про можливе поясненні протиріччя, укладеного в
проблемі, про зв'язок фактів або явищ, причин спостережуваного. Висунення
гіпотез сприяє гарне знання матеріалу.
Проблемне завдання дозволяє активізувати розумову діяльність
здобувачів вищої освіти, ініціювати і розвинути в них творчу діяльність,
створити у них навички нестандартного мислення.
Мета проблемного навчання при викладанні вищої математики триєдина:
засвоєння теоретичних знань; розвиток теоретичного мислення; формування
пізнавального інтересу до змісту навчального предмета і творчого мислення.
Переваги даної методики: під час проблемного навчання здобувачі вищої
освіти включаються в активну інтелектуальну та практичну діяльність, при
цьому структура викладання навчального матеріалу наближає процес пізнання
до дослідницького характеру.
На думку авторів, при вивченні даної теми ефективність навчання
посилюється, якщо в побудові навчального процесу використовувати основні
елементи проблемного навчання.
На основі педагогічного досвіду провідних викладачів та власного під час
вивчення теми «Невизначений інтеграл», виникають наступні ключові
проблемні ситуації.
Проблемна ситуація 1. Мета створення проблемної ситуації: необхідно
ввести метод заміни змінної (метод підстановки). Перед здобувачами вищої
освіти ставиться наступна задача.
xdx
Задача 1. Обчисліть інтеграл 
.
x2  3
Для розв‘язання поставленого завдання викликається здобувач вищої
освіти до дошки. Не зайвим буде пропозиція здобувачу вищої освіти згадати
таблицю невизначених інтегралів та які властивості має невизначений інтеграл.
Після цього виявляється, що даний інтеграл не є табличний. Отже, прогнозуємо
труднощі при зіткненні з даної проблемної ситуацією: усвідомлення проблеми
здобувачами, як звести підінтегральний вираз до табличного? Допускається тут
підказка про можливість введення нової змінної і знаходження диференціала
від обох частин рівності.
t  x2  3
xdx
dt 1
1



ln
t

C

ln x  3  C.
 x2  3 dt  2 xdx  2t 2
2
Після цього викладач узагальнює отримані здобувачами результати і
робить висновки про те, що такий метод розв‘язання називається методом
підстановки.
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Проблемна ситуація 2. Мета створення проблемної ситуації:
формування поняття методу інтегрування частинами. Перед здобувачами вищої
освіти ставиться наступна задача.
Задача 2. Обчисліть інтеграл  x sin xdx .

Отже, постає питання: як знайти інтеграл від добутку двох функцій?
Дається деякий час для обговорення проблеми і для пошуку шляхів
виходу з неї. Пропонується здобувачам згадати формулу похідної від добутку
двох функцій.
Далі за допомогою навідних запитань виводимо формулу інтегрування
частинами:  udv  uv   vdu.

Після цього підводиться підсумок виконаної здобувачами роботи.
Підкреслюється, що вони отримали формулу інтегрування частинами.
Обчислюємо даний інтеграл за допомогою методу інтегрування
частинами:
u  x, du  dx,
x
sin
xdx

  x cos x     cos x   dx 

dv  sinxdx, v   sin xdx   cos x.

  x cos x  sin x  C.
Проблемна ситуація 3. Мета створення проблемної ситуації:
систематизувати методи інтегрування. Перед здобувачами вищої освіти
ставиться наступна задача.
Задача 3. Обчисліть і знайдіть відмінності в розв‘язанні наступних
інтегралів:
x 2 dx
x 2 dx
dx
xdx
1.  2
. 2.  2
. 3.  2
. 4. 
.
x 3
x 3
x 3
x 3
На перший погляд при неуважному розгляді здобувачі кажуть, що ці
приклади мало чим відрізняються і виглядають не дуже складно.
dx
1
x

arctg
 C.
1. Табличний інтеграл:  2
x 3
3
3
2. За допомогою підстановки даний інтеграл зведемо до табличного:
t  x2  3
xdx
dt 1
1
 x2  3  dt  2 xdx   2t  2 ln t  C  2 ln x  3  C.
3. За допомогою елементарних тотожних перетворень підінтегральної
функції даний інтеграл зведемо до табличного:
x 2 dx
( x 2  3  3)dx
3 
3
x



1

dx

x

arctg
C 
 x2  3  x2  3
  x2  3 
3
3
x
 x  3arctg
 C.
3
4. За допомогою елементарних тотожних перетворень підінтегральної
функції даний інтеграл зведемо до табличного:
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x 2 dx
( x 2  9  9)dx
9 
9 
 ( x  3)( x  3)




dx

x

3


 dx 
 x 3  x3
  x  3
 
x 3
x 3
x2
  3x  9ln x  3  C.
2
В процесі розв‘язання здобувачу вищої освіти доводиться згадати не
тільки таблицю інтегралів а й застосувати методи, вивчені раніше: властивості
диференціала, внесення під знак диференціала, елементарні тотожні
перетворення підінтегральної функції, метод підстановки, інтегрування
неправильних раціональних дробів.
Наведені задачі допоможуть здобувачу вищої освіти краще засвоїти,
запам'ятати і систематизувати знання і вміння з досліджуваної теми.
Проблемна ситуація 4. Мета створення проблемної ситуації: як вибрати
найраціональніший спосіб інтегрування. Перед здобувачами вищої освіти
ставиться наступна задача.
dx
Задача 4. Обчисліть інтеграл 
.
2
х x 9
Розглядаємо декілька способів знаходження даного інтеграла.
І-й спосіб. За допомогою підстановки даний інтеграл зведемо до
табличного:
3
3sin t
x
, dx 
dt
cos t
cos 2 t
dx

 x x2  9  2
9
1  cos 2 t
sin t
x 9 
9  9
 3
cos 2 t
cos 2 t
cos t
3sin tdt
1
1
1
3
cos 2 t

  dt  t  C  arccos  C.
3
sin t 3
3
3
x
3
cos t
cos t
ІІ-й спосіб. За допомогою підстановки даний інтеграл зведемо до
табличного:
1
1
1
 t, x 
 2 dt
dx
dt
dt
x
t
t






 x x2  9
1 1
 1  9t 2  1  (3t )2 
1
dx   2 dt
9
t
t t2
1
3
1
3
1
3dt
1
 
  arcsin 3t  C   arcsin  C  arccos  C [2,c.187-188].
3
x
3
x
3 1  (3t ) 2
3
Якщо дати можливість розв‘язати цей приклад всіма способами,
розглянути детальніше всі виникаючі в процесі розв‘язання проблеми, можна
уникнути складнощів в майбутньому. Крім того, демонструвати різні способи
обчислення одного інтеграла з подальшим обговоренням вибору найбільш
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раціонального способу. Така робота привчає майбутніх спеціалістів до
багатоваріантності мислення і прийняття правильних рішень.
Викладений метод проблемного навчання вимагає додаткових зусиль з
боку викладача і здобувача вищої освіти, але досвід показує, що ці зусилля не
даремні.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ЯК ОСНОВИ
БАГАТЬОХ ІНШИХ КЛЮЧОВИХ НАВИЧОК ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Доц. Крот О.П., доц. Косенко Н.О., зав. лаб. Строгіна Т.С. (Харківський
національний університет будівництва та архітектури)
Вступ. Керівників бізнесу запитали, які таланти, знання або навички
заклади освіти повинні розвивати у студентів, щоб найкраще підготувати їх до
успіху на ринку праці в найближчі роки. Найпопулярніша відповідь на це
питання була такою, що навчальні заклади повинні надавати студентам
стажування та практичний досвід на робочому місці. Крім досвіду, роботодавці
найбільше хочуть, щоб навчальні заклади розвивали сильні комунікативні
навички, в тому числі навички письма та усної мови у випускників.
Аналіз останніх досліджень. Автор роботи 1 основну увагу приділяє
письмовим навичкам студентів третього курсу бакалаврського рівню, метою
цього дослідження було якомога детальніше вивчення актуальності навчальної
програми відповідного предмета на випускному рівні останнього року
навчання, а також були висвітлені прогалини в існуючій програмі навчання на
рівні бакалавра, оцінені комунікативні здібності учнів, проаналізована
успішність учнів та запропоновані деякі коригувальні заходи для поліпшення
мовних навичок учнів. Дані були зібрані за допомогою анкети. Дослідження
показало, що програма не передбачає можливості для розвитку практичних
навичок, не передбачає ніякої можливості для розвитку письмових навичок
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учнів; скоріше, вимагає і оцінює навички пам'яті. Також існує розрив між
очікуваним і досягнутим рівнями ефективності. Це дослідження вказує на певні
прогалини в існуючих освітніх комунікаціях, які підкреслюють теоретичне
придбання знань і не можуть забезпечити успішне керівництво для розвитку і
розширення людських здібностей, а також особистого розвитку.
Такий професійний курс, як інженерія, спрямований на те, щоб
максимальна кількість студентів пройшли співбесіду з роботодавцем.
Комунікативні навички можуть бути додані в усі інженерні курси з метою
підвищення їх успішності під час працевлаштування, а програма в основному
зосереджена на розвитку чотирьох мовних навичок. Студенти не мають
базового набору навичок для працевлаштування, а зростаюча конкуренція
робить необхідним, щоб інженери, крім звичайного диплома, володіли набором
певних навичок. Галузі промисловості, рекламуючи різні посади, навіть
згадують необхідні навички поряд з необхідною кваліфікацією. Однак навички
і важливість навичок при прийомі на роботу або під час співбесід - це тема, якої
рідко приділяється увага при підготовці до співбесіди або при виході на ринок
праці. Автор роботи 2 підкреслює важливість навичок і те, чому студенти
повинні знати про навички, якими вони володіють, і про те, як вони можуть
працювати над представленням своєї кандидатури на основі декількох навичок.
Для різних професій потрібні різні навички, і якщо учні визначать свої навички
або придбають певні навички, вони, безсумнівно, можуть отримати додаткову
перевагу при співбесіді і працевлаштуванні.
Поява нових технологій, впровадження їх в робочі місця, швидкі темпи
змін і складності навколо сприяють дослідженню навичок, які матимуть
найвищу цінність на ринку праці через 5-10 років, щоб розвивати саме їх, для
того, щоб бути успішними не тільки сьогодні, а і в майбутньому. Стаття 3
захищає ідею про створення нового способу ефективної освіти, яка поєднує
науку та мистецтво. Освітнім закладам пропонується змістити акцент на
виховання якостей характеру, розвитку навичок, пов‘язаних з творчістю. Метакомпетенції («всеосяжні» компетенції), безпосередньо пов'язані з особистістю,
які мають відношення до широкого спектру умов роботи і сприяють адаптації
та гнучкості з боку організації. Зазвичай кажуть, що мета-компетенції
включають навчання, адаптацію, передбачення і створення змін (рис.1).
У 2010 року Пеггі Клаус опублікувала статтю 4 під назвою «Порушення
зв'язку». У цій статті розкривається питання: чому в закладах освіти не
навчають навичкам міжособистісного спілкування? Клаус продовжує, що успіх
у роботодавця базарюється не тільки на знаннях, якими володіє здобувач, але
також і на здатності до підтримки зв‘язку і спілкування один з одним. Так звані
«жорсткі навички» можуть привести до співбесіди, але саме «надпрофесійні»
навички дозволять отримати і зберегти роботу.
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Соціальні
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Когнітивні
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компетенції компетенції

Функціональні

Рис. 1. Мета-компетенції
Експерти 4,5 кажуть, що спілкування складається з різних методів:
слова, голосу, тону і невербальних підказок. Деякі з них більш ефективні в
передачі повідомлення, ніж інші. Згідно з дослідженнями, при розмові або
вербальному обміні, ефективність методів комунікацій можна оцінити так
(рис.2.):
- слова є на 7% ефективними;
- тон голосу становить 38% ефективності;
- невербальні підказки мають 55% ефективності.
До невербальних підказок ми можемо віднести, те, що люди передають
один одному тілом, через позу, жести і вирази обличчя (наприклад, схрещені
руки, напружений стан тіла тощо). Емоції відправника і одержувача
(наприклад, крик, провокаційна мова, ентузіазм). Інші зв'язки між людьми
(наприклад, друзі, вороги, професійні подібності або відмінності, особисті
подібності або відмінності, вікові подібності або відмінності, філософські
подібності або відмінності, відносини, очікування). Таким чином, те що ви
говорите, це не так важливо, як те, як ви це говорите.
Постановка завдання. Навичкам працевлаштування приділяється дуже
мало уваги, необхідно розуміння і розвиток цих навичок, які часто маскуються
ступенем або кваліфікацією. Таким чином, ця стаття покликана привернути
увагу до навичок, важливість навичок і способів підвищення обізнаності про
індивідуальні навички, особливо у студентів інженерних спеціальностей, які в
найближчому майбутньому увійдуть у галузь.

слова

тон голосу

невербальні
підказки

Рис. 2. Ефективність методів комунікацій
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Виклад основного матеріалу. У випадку, коли людина подає заявку на
конкретну роботу, можна припустити, що він або вона володіє жорсткими
навичками (наприклад, вміння швидко друкувати, володіння іноземними
мовами, знання мов програмування, математичні обчислення), необхідними для
виконання вимог роботи. Ці жорсткі навички включають в себе знання, навички
та інші здібності, необхідні для виконання посадових функцій. Однак те, що не
може бути здобутим, так звані м'які навички, невловимі навички, які
допомагають нам взаємодіяти і добре ладити з іншими, необхідні для
виконання роботи. Такі навички включають навички міжособистісного
спілкування, необхідні для успішного виконання посадових обов'язків.
Компанії починають оцінювати міжособистісні навички співробітників як
більш важливі, ніж аналітичні здібності.
Визначмо наступні основні «м'які навички», які керівники підприємств
вважають найбільш важливими: чесність, товариськість, ввічливість,
відповідальність, соціальні навички, позитивне ставлення, професіоналізм,
гнучкість, зладність до командної роботи і трудову етику. Керівники в
переважній більшості вказали, що чесність і товариськість – це навички, які
необхідні співробітникам на сьогоднішньому робочому місці. Роботодавці
хочуть наймати людей з сильними навичками міжособистісного спілкування, в
тому числі комунікативними, це має вирішальне значення для збереження
конкурентної переваги.
Відмінні комунікативні (міжособистісні) навички є основою багатьох
інших ключових навичок працевлаштування, в тому числі: уміння працювати в
команді; уміння приймати рішення і вирішувати проблеми; здатність усно
спілкуватися з людьми всередині і поза організації; здатність планувати,
організовувати і розставляти пріоритети в роботі; здатність одержувати і
обробляти інформацію; уміння аналізувати кількісні дані; технічні знання,
пов'язані з роботою; володіння комп'ютерними програмами; можливість
створювати і / або редагувати письмові звіти; уява та творчість.
Для того, щоб розвивати комунікативні навички в університеті: можна
почати з роботи з частковою зайнятістю в громадських місцях або в
обслуговуванні клієнтів, або стати волонтером: наприклад, спілкування з
людьми похилого віку або допомога дітям в навчанні, це значно поліпшить
комунікативні навички. Студенти можуть прийняти на себе комунікаційну роль
для студентського товариства, наприклад, управляти соціальними мережами
суспільства. Також приєднатись до студентської громади, яка заснована на
комунікаціях, наприклад, в дискусійних товариства, комедійних клубах,
акторських групах, студентських газетах.
Роботодавці будуть оцінювати письмові, усні і невербальні комунікативні
навички випускника під час подачі заяв і співбесід з огляду на таке: інформація,
яку вказано в своєму резюме, супровідному листі та / або анкеті. Існує так
багато варіантів питань для співбесід для випускників про комунікації, що,
список потенційних питань був би нескінченним. Однак, швидше за все,
запитають про те, як здобувач використовує свої комунікативні навички або які
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існують варіанти, щоб вирішити проблему або сприяти проекту.
Важливим питанням є можливість продемонструвати свої комунікативні
навички в резюме, супровідному листі або анкеті. При складанні заяви через
резюме та супровідний лист (або відповіді на питання-форми заявки),
необхідно аргументувати, чому роботодавець повинен вас найняти або,
проводити співбесіду з вами. Необхідно надати докази навичок, які шукає
роботодавець, і в супровідному листі або у відповіді на питання про те, чому
здобувач подаєте заяву, треба продемонструвати, що усі обов‘язки і
роботодавця досконало вивчені. Ефективність аргументу також буде
оцінюватися по тому, яку інформацію про здобувача буде вирішено включити,
їй значення і засіб висловлення.
Висновки. Була акцентована увага на важливості навичок і то, чому
студенти повинні знати, якими навичками вони володіють, і як вони можуть
працювати над об'єднанням своєї кандидатури на основі декількох навичок.
Для різних професій потрібні різні навички, і якщо учні ідентифікують свої
навички або набувають певні навички, вони, безсумнівно, можуть отримати
додаткову перевагу при співбесіді і працевлаштуванні. До останніх двох років
навички працевлаштування залишалися неясною причиною успіху людини. Але
поступово було визнано, що ні кваліфікація, ні заслуги не гарантують успіху в
будь-якій кар'єрі; тим не менш, навички, які можуть стати панацеєю для
успішної кар'єри, часто не приймаються до уваги.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ
З НАВЧАННЯ ЕКОЛОГІВ
Доц. Зайцева В.Г. , ас. Нестеренко О.В., доц. Чернишенко Г.О. (Харківський
національний університет будівництва та архітектури)
Вступ. В наш час, базуючись на принципах екологічно-орієнтованої
державної політики, активній позиції та високому рівні екологічної культури й
відповідальності людини в природоохоронній діяльності, з урахуванням їх
виконання можливо покращити стан навколишнього природного середовища
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(НПС) та здоров‘я населення.
Згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» від 26.03.1993р., ст. 8 екологічні знання є обов‘язковими
вимогами для усіх посадових осіб, діяльність яких пов‘язана з використанням
природних ресурсів і впливом їх на стан НПС.
У Законі України «Про вищу освіту» екологічна компетентність з
навчання визначається як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність
особи успішно спеціалізуватися, проводити професійну та/або подальшу
навчальну діяльність [1].
Екологічне виховання в Україні, екологізація освіти повинні стати
фундаментом формування екологічної культури людини, її моралі, гарантом
сталого еколого-соціально-економічного розвитку нашої країни [2-3].
В останні десятиріччя ХХI ст. у всьому світі особливе значення надається
розвитку екологічної освіти й культури. Основи екологічних знань викладають
усім, починаючи з дитячого віку в дитячих садках, школах, вищих учбових
закладах, на різних семінарах і курсах, по телебаченню.
Екологічну компетентність можна визначити як «сектор» життєвої
компетентності, що стосується широкого спектру взаємодії особистості і
навколишнього середовища.
Мета – висвітлення комплексних підходів до забезпечення якісної
підготовки навчання здобувачів вищої освіти.
Зміст професійної підготовки майбутніх екологів повинен базуватися на
врахуванні взаємозв‘язку освітніх, соціальних, економічних, природоохоронних
та виробничих умов розвитку суспільства і враховувати можливості переходу
виробництва на екологічно чисті моделі та технологічні системи [1].
Практична та технологічна підготовка має важливе значення для фахової
підготовки майбутніх екологів – здобувачів вищої освіти. Майбутні спеціалісти
повинні вміти впроваджувати комплексне запобігання негативного впливу
технологічних процесів виробництва на довкілля.
З аналізу наукової літератури показано, що загальним завданням
екологічної освіти та екологічного виховання є:- формування адекватних
екологічних уявлень; - формування суб‘єктивного ставлення до природи; формування системи умінь і навичок (технологій) взаємодії з природою. В
роботах: А.Бегеки, М.Поповича, З.Краснодембського, С.Кримського,
В.Крисаченка та інш. розглядали як теоретичні так і практичні питання з
екологічних тематик.
На кафедрі безпеки життєдіяльності та інженерної екології (БЖ та ІЕ)
Харківського національного університета будівництва та архітектури ( ХНУБА)
впроваджено підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями
бакалавр, магістр зі спеціальності 101 «Екологія» та викладання дисциплін:
«Основи екології», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» тощо
для інших спеціальностей. Викладання базується на комплексному підході у
відповідності із Міжнародною стратегією дій в галузі безперервної екологічної
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освіти в Україні, законодавством України про охорону НПС.
Підготовка екологів – здобувачів вищої освіти має вирішувати ряд
завдань:  освітніх: формування системи знань про екологічні проблеми
сучасності та шляхи їх вирішення;  виховних: формування мотивів, потреб і
звичок екологічної діяльності;  розвиток системи інтелектуальних і
практичних вмінь із вивчення, оцінки стану і поліпшення НПС.
Розробка теоретичних засад повинна базуватися на основних парадигмах
екологічної філософії в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін: знання структури неживої природи, основних принципів функціонування живої
природи, її ієрархії та зв‘язків з неживою природою; - розуміння, що людина –
невід‘ємна частина природи і повинна керуватися її законами.
Важливим завданням екологічного виховання є постійне інформування
здобувачів вищої освіти про проблеми, пов‘язані із втручанням людини у
природу, і їх вплив на рівень здоров'я населення країни, світу; залучення до
поширення екологічних знань серед населення; спонукання до примноження
природних багатств; використання природних засобів у навчально-виховному
процесі; поповнення знань з екології шляхом ознайомлення з науковими та
науково-популярними джерелами відомих вітчизняних учених тощо.
У цьому контексті звертаємо увагу на те, що викладачі нашої кафедри
приймають участь у діяльності Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ) – це
громадська організація, яка ставить собі за мету поліпшення екологічної
ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету,
підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.
Здобувачі вищої освїти повинні усвідомлювати, що ресурси природи
обмежені й вичерпні, тому потрібно провести їх інвентаризацію в усьому світі і
перейти до глобальної політики збереження та оптимального їх використання,
що вихід з екологічної кризи полягає в розробці природоохоронних технологій,
які будуть використовуватися в планетарному масштабі.
При читанні лекційного матеріалу для очного, дистанційного навчання
слід застосовувати мульті-комунікаційні технології, ціфрови засоби навчання,
презентації, сучасне лабораторне обладнання і програмне забезпечення .
Практичні та лабораторні роботи та їх завдання слід розробляти так, щоб
здобувачі вищої освіти розуміли, для чого вони виконуються. Важливість і
потрібність виконуваної діяльності дає їм відчути потреби діяти, задоволення
кінцевим результатом, причетності до вирішення глобальних проблем, готує до
продуктивної праці в різних галузях виробництва, до свідомого самостійного
життя у злагоді з природою.
Здобувачі вищої освіти під керівництвом наших викладачів беруть участь
у міжнародних конференціях з науково-дослідними пошуками з екобезпеки та
іншими еконапрямами, з показами презентацій, екологічних проектів.
Діє система комплексного навчання з технічних, соціальних, природних
та інших дисциплін, зокрема: «Загальна екологія», «Моніторинг довкілля»,
«Екологічна токсикологія та радіоекологія», «Ландшафтна екологія»,
«Техноекологія», «Урбоекологія» при викладанні матеріалу в яких
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використовуються принципи, які покладені в основу удосконалення, як
технологічної підготовки, так і теоретичної: - принцип науковості у навчанні; принцип наступності і безпреревності навчання; - принцип комплементарності
навчання, принцип зв‘язку теорії з практикою; - принцип міцності засвоєння
знань, умінь, навичок [4-5].
Формування стратегій і технологій екологічної діяльності полягає в
оволодінні молоддю такими уміннями та навичками: - естетичного сприйняття
природних об‘єктів та природоохоронної діяльності; - отримання наукової
інформації щодо світу природи; - взаємодії з природними об‘єктами в умовах
антропогенного середовища.
Викладання дисципліни «Екологія людини» сприяє вихованню у
здобувачів екологічних знань про життя в гармонії з природою, з навколишнім
середовищем, що перейде поступово в екологічну свідомість та екологічну
культуру. Це сприяє формуванню активної позиції молоді та мотивування їх до
науково - дослідницької діяльності, яка інтегрує зміст фахової та екологічної
освіти, участі в екологічних проектах, міжнародному стажуванні,
волонтерських екозаходах, дискусійних форумах.
При вивченні дисципліни «Екологічна токсикологія та радіоекологія»
здобувачі набувають навички у пошуку необхідної інформації щодо джерел
надходження та закономірностей розподілу і перетворень у навколишньому
середовищі несприятливих для біосфери чинників – токсичних речовин та
іонізуючого випромінювання; у розпізнаванні та аналізу ефектів, які
спричиняють хімічні та радіаційні забруднення в екосистемах; у визначенні
концентрацій хімічних сполук у навколишньому середовищі, що призводять до
його забруднення [6].
На заняттях з дисципліни «Ландшафтна екологія» вивчаються природні
системи і ландшафти, виходячи з поняття про їх цілісність та різноманітність,
складність структури та генетичну єдність і взаємообумовленість усіх
геокомпонентів; представлено аналіз ролі геосистем у формуванні екологічного
стану навколишнього середовища, прогнозування зміни стану ландшафтів за
умов впливу як природних, так і антропогенних факторів. По вивченні
дисципліни передбачено проходження ландшафтно-екологічної практики, де
отримані знання та навички закріплюються у польових умовах.
Важливе значення має вивчення екологічного маркування в Україні, яке
відповідно до вимог міжнародної системи стандартизації (ІSО) повинно
формувати попит на продукцію, яка мінімізує негативний вплив на НПС та
здоров‘я людини впродовж всього життєвого циклу шляхом стимулювання
попиту на «екологічну» («зелену») продукцію, а сертифікована продукція
отримує право відтворення знаку екологічного маркування на етикетці, а також
на документації та рекламних матеріалах підприємства - виробника, що
підтверджується міжнародним сертифікатом.
Слід звернути увагу на відсутність еколого-збалансованої довгострокової
економічної стратегії, недооцінку стійкого розвитку.
В наш час найважливішим є створення Державою сприятливого клімату
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для розвитку еколого-орієнтованого бізнесу. Для екологізації економіки і
підтримки бізнесу на цьому напрямі суттєвих змін потребує зовнішньо-торгова
політика, уся система тарифів, податків та інших торгових бар‘єрів.
Система професійної освіти повинна бути побудована таким чином, щоб
у ракурсі певних етичних установок допомогти здобувачам сформувати
навички поведінки і навчити передбачати наслідки своєї професійної діяльності
для людини, біосфери і інш.
Також важливо для викладачів розробока та підготовка силабусів в яких
описується навчальний курс у ЗВО, який містить основні характеристики
дисципліни і має на меті допомогти здобувачам вищої освіти знати навчальний
процес.
При проведенні практичних робіт розглядаємо відкритость та
інтерактивність взаємодії викладачів та слухачів. Активно залучаємо
здобувачів вищої освіти до самостійної та індивідуальної роботи.
Для глобалізації освітніх послуг та орієнтації на екологічну безпеку
вміємо проводити моніторинг якості освіти.
Сучасний викладач повинен мати екологічне мислення, досвід
екологічно-орієнтованих дій, розуміти свої правові та моральні обов‘язки в
природоохоронній галузі і розвивати погляди, цінності, які мотивують його
формувати особисті навички сталого розвитку – брати на себе відповідальність
за потребу майбутніх поколінь, розвивати професійне мислення та внутрішню
мотивацію.
Ефективність екологічної освіти визначається також особистою
готовністю педагога до вирішення професійних задач та проблем, які
виникають у реальному навчальному процесі.
На кафедрі безпеки життєдіяльності та інженерної екології (БЖ і ІЕ)
вивчається багато екологічних дисциплін - вивчення яких може значно
підвищити компетентність фахівців-екологів, а наявність лабораторії –
проводити дослідження екологічного стану НПС і відповідно давати свої
пропозиції щодо поліпшення якісного стану води, грунту, атмосферного
повітря (АП).
Значна кількість екологічних дисциплін, що викладається на кафедрі, дає
можливість ознайомити студентів здобувачів вищої освіти екологічного
профілю, починаючі з першого
курсу із головними теоретичними і
прикладними питаннями екології, яка є об єднуючою міждисциплінарною
наукою (дисципліни «Екологія», «Загальна екологія»). При викладанні
дисциплін у відповідності з програмами та робочими планами надають
здобувічам вищої освіти знання відносно основних питань економічного,
екологічного, правового і організаційного механізму раціонального
природокористування і охорони НПС та можливостей їх використання в
практичній фаховій діяльності, а також значно підвищують їх компетентність у
вирішенні багатьох проблем
в
їх майбутній діяльності на різних
підприємствах.
На кафедрі є розроблені методичні вказівки по виконанню комплексних
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дипломних робіт, що є також дуже важливим при підготовці спеціалістівекологів.
Важливим останнім етапом у навчанні здобувачів різних рівнів є
розробка і захист комплексних бакалаврських та магістерських робіт. Також є
аспірантура і докторантура.
За останні роки простежується активність вчених в питаннях уніфікації
систем освіти і розробки стандартів вищої освіти, що призвело до
індивідуалізації, інтеграції, інформатизації і технічного забезпечення
навчально-виховного процесу. Таким чином, майбутній фахівець стає активним
суб‘єктом навчання, активно опановує новими знаннями і технологіями, несе
повну відповідальність за якість засвоєних знань і пристосування їх до реалій
життя.
Отже, підсумовуючи все сказане, потрібно ще раз підкреслити, що
екологічне виховання викликане потребою часу і є одним з провідних
напрямків виховання молоді у сучасній вищій школі.
ВИСНОВОК. Таким чином комплексна екологічна освіта є основою,
фундаментом і гарантією екобезпеки життєдіяльності і здоров‘я людини,
поліпшення її еколого-соціально-економічних умов життя і відповідно
сприятиме сталому соціально-економічному розвитку всієї країни.
Обов‘язкова базова екологічна освіта під час підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах має на меті не лише надання екологічної інформації а й
формування екологічного мислення, впровадження екологічного виховання
майбутніх фахівців, а також ставлення до стандартів і стратегії застосування
одержаних знань у їхній майбутній пофесійній діяльності, на здатність
розв‘язувати екологічні проблеми на основі наукових знань і практичного
досвіду.
Складна динаміка економічних і екологічних потреб людини потребує
розширення екологічної освіти, пропаганди екологічних знань серед населення
і насамперед через систему освіти. Цю систему необхідно перевести в
конструктивне русло практичного рішення: створення міждисциплінарних
підходів, психолого-педагогічних методик і конкретних навчальних програм
для усіх рівнів системи освіти.
Це завдання є офіційним принципом екологічної політики в Україні і
входить до компетенції виконавчої влади.
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НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ - ТЕХНОЛОГІЙ
В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Ст.викл. Альошечкіна Т.М., ас. Виноградов В.В. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Постановка проблеми. BIM (Building Information Modeling або Building
Information Model – інформаційне моделювання будівлі) – це підхід до
зведення, оснащення, забезпечення експлуатації та ремонту будівлі (до
управління життєвим циклом об'єкта), який передбачає збір і комплексну
обробку в процесі проектування всієї архітектурно-конструкторської,
технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю з усіма її
взаємозв'язками і залежностями, коли будівля і все, що має до нього
відношення, розглядаються як єдиний об'єкт.
Мета статті. Метою дослідження є демонстрація використання сучасних
технологій для розрахунку і аналізу будівельних конструкцій за менший
проміжок часу.
Аналіз досліджень і публікацій. Термін «будівельна модель» (в тому
сенсі, в якому він використовується сьогодні) вперше був використаний в
роботах в середині 1980-х років: в статті Саймона Раффл опублікованій в 1986
році, а потім в статті Роберта Айша - розробника програмного забезпечення
RUCAPS, на яке автор посилався при описі використання програмного
забезпечення в лондонському аеропорту Хітроу. Термін «Інформаційна модель
будівлі» вперше з'явився в статті Г.А. ван Недервіна і Ф. П. Толман.
Однак, терміни «Інформаційна модель будівлі» і «Інформаційне
моделювання будівлі» (включаючи абревіатуру «BIM») стали широко
використовуватися лише через 10 років. У 2002 році компанія Autodesk
випустила інформаційний документ під назвою «Інформаційне моделювання
будівель».
Створення інформаційних моделей охоплює весь час від ідейної
концепції проекту до завершення експлуатації та зносу будівлі.
Постановка дослідження. Концепція BIM передбачає віртуальне
будівництво об'єкта до його фактичного фізичного будівництва, щоб зменшити
невизначеність, підвищити безпеку, вирішити проблеми, а також моделювати і
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аналізувати потенційні впливу різних чинників.

Тривимірна модель будівлі, або іншого будівельного об'єкта, пов'язана з
інформаційною базою даних, в якій кожному елементу моделі можна
привласнити додаткові атрибути. Особливість такого підходу полягає в тому,
що будівельний об'єкт проектується фактично як єдине ціле. І зміна якогонебудь одного з його параметрів тягне за собою автоматичну зміну інших
пов'язаних з ним параметрів і об'єктів, аж до креслень, візуалізацій,
специфікацій і календарного графіка.
Для забезпечення ефективного управління інформаційними процесами
протягом всього цього проміжку часу може бути призначений менеджер BIM.
Компанії в даний час розглядають можливість розробки BIM з різними рівнями
деталізації, оскільки в залежності від застосування BIM потрібно різні рівні в
подробицях інформації, а також виникають різні зусилля по моделюванню,
пов'язані зі створенням інформаційних моделей будівель на різних рівнях
деталізації.
Субпідрядники на кожному етапі проектування можуть вводити критичну
інформацію в модель до початку будівництва, маючи можливість попередньо
виготовити або попередньо зібрати деякі системи за межами майданчика. Тим
самим, витрати можна звести до мінімуму, будівельні матеріали доставляти
точно в термін, а не складувати на місці.
Кількість і загальні властивості будматеріалів можуть бути легко
вилучені на початковій стадії. Обсяги робіт також визначаються таким чином
вже на стадії проектування. Візуально всі інфраструктурні системи, складання і
послідовності можуть бути показані в відносному масштабі з усім
проектованим об'єктом або групою об'єктів. BIM також запобігає помилки,
дозволяючи виявляти конфлікти, в результаті чого комп'ютерна модель
візуально виділяє конкретні локації, де частини будівлі (наприклад,
залізобетонні конструкції, труби або канали) можуть неправильно
поєднуватися.
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Наочно проекти будинків BIM представлені візуальними 3D, 4D, 5D
моделями, з необхідним рівнем інформаційної деталізації, в яку включені:
 Розрахунок обсягів використовуваних в проектах матеріалів, обладнання,
виробів;
 Оцінки вартості і аналіз кошторису високого рівня точності;
 Оперативне внесення змін до проекту і його своєчасне коректування;
Збір і накопичення інформації для подальшого використання замовником.
BIM може компенсувати втрату інформації, пов'язану з роботою над
проектом від проектної групи, будівельної команди і власника / оператора
будівлі, дозволяючи кожній групі додавати і посилатися на всю інформацію,
яку вони отримують протягом періоду внесення доповнень і правок в модель
BIM. Це може принести значну користь власнику / оператору об'єкта.

Наприклад, власник може знайти докази і причини витоку в своєму
будинку. Замість того, щоб дослідити фізичний будівлю звичайними
способами, він може звернутися до моделі і побачити, що в підозрілому місці
знаходиться водяний клапан. Він також може мати в моделі конкретний розмір
клапана, виробника, номер деталі і будь-яку іншу інформацію, коли-небудь
досліджену в минулому, в залежності від адекватної для цього обчислювальних
ресурсів, наявних для обслуговування такої моделі. Такі проблеми були
спочатку розглянуті Лейте і Акінчі при розробці уявлення уразливості вмісту
об'єкта і загроз для підтримки виявлення вразливостей в надзвичайних
ситуаціях.
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Динамічна інформація про будівлю, така як вимірювання датчиків і
керуючі сигнали від систем будівлі, також може бути включена в програмне
забезпечення BIM для підтримки аналізу експлуатації та технічного
обслуговування будівлі.
Однією з проблем правильного обслуговування та управління існуючими
об'єктами є розуміння того, як BIM може використовуватися для підтримки
цілісного розуміння і реалізації методів управління будівлею і принципів
«вартості володіння», які підтримують повний життєвий цикл продукту будівлі.
BIM в зеленому будівництві, або «зелений BIM», - це процес, який може
допомогти архітектурних, інженерних і будівельним фірмам підвищити
стійкість в будівельній галузі. Це може дозволити архітекторам і інженерам
інтегрувати і аналізувати екологічні проблеми в своїх проектах протягом
життєвого циклу будівлі
Розглянемо приклад конструювання та аналізу об‘єкту будівництва за
допомогою BIM-технології.

На першому етапі створюється ВІМ-модель будівлі з 3Dкаркасом.

На другому етапі виконується коригування моделі в ПК САПФІР і ПК ЛІРАСАПР.
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На третьому етапі виконується розрахунок тааналіз результаті в ПК
ЛІРА-САПР.
Ізополя переміщень по Z

ІзополянапругX

Ізополя напруг Y

Ізополя в фундаментної частини

На початку роботи з інформаційною моделлю можливі наступні
алгоритми роботи.
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При корегуванні існуючої інформаційної моделі приймається
наступна схема:

Отже, найважливішими перевагами використання ВІМ-технології є:
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МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»
НА КАФЕДРІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Доц. Гольтерова Т.А.(Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Завершальним етапом в підготовці фахівців за спеціальністю 192
«Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Промислове і
цивільне будівництво» є дипломне проектування. Дипломний проект магістра
відіграє основну роль в формуванні магістрів-професіоналів, здатних
вирішувати наукові і практичні завдання в галузі проектування, будівництва
(реконструкції) та експлуатації будівель та споруд.
Дипломний проект магістра являється самостійною випускною
кваліфікаційною роботою студента, і є однією з форм виявлення теоретичних і
практичних знань, вміння застосовувати їх при вирішенні конкретних
наукових, технічних, економічних та виробничих завдань в галузі проектування
та будівництва. Основне завдання автора випускної кваліфікаційної роботи продемонструвати рівень своїх професійних компетенцій.
У відповідності з Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників ДКХПП [1], до професійних компетенцій майбутніх фахівців у
«Промисловому і цивільному будівництві» віднесено: володіння методами
проектування та проведення техніко-економічних розрахунків; базові знання
технології будівельного виробництва; сучасні уявлення про принципи та
методи організації будівництва об‘єктів;
базові знання з методології
управління будівельними проектами; знання основ економіки будівництва,
організації праці й управління будівництвом; знання передового вітчизняного
та зарубіжного досвіду проектування та виконання будівельно-монтажних
робіт; знання методичних, нормативних та інших керівних матеріалів щодо
виконання будівельно-монтажних робіт та проектування об'єктів будівництва;
здатність застосовувати
методи проектування та будівництва об‘єктів;
здатність здійснювати конструювання та розрахунки будівельних конструкцій;
здатність складати кошторисну документацію на об'єкти, що будуються та
виконувати техніко-економічні розрахунки; здатність застосовувати сучасні
методи виконання будівельних, монтажних та спеціальних робіт при зведенні
будівель та споруд; здатність складати кошторисну документацію на об'єкти,
що будуються та виконувати техніко-економічні розрахунки; здатність
організувати виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та
технологічною документацією, будівельними нормами та правилами,
технічними умовами й іншими нормативними документами; здатність
використовувати способи моделювання будівельного виробництва; здатність
розробляти та здійснювати організаційно-технологічні заходи щодо
впровадження нової техніки; здатність володіти навичками роботи з
комп‘ютером на рівні користувача, використовувати сучасні інформаційні
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технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі
професійної діяльності, здатність аналізувати та формулювати висновки для
різних типів складних управлінських задач; тощо.
Підготовка до дипломного проектування на кафедрі організації
будівельного виробництва починається в першому семестрі при виконанні
науково-дослідної роботи (НДРС) під керівництвом викладача.
В межах діяльності наукових гуртків, які працюють на кафедрі, здобувачі
вищої освіти залучаються до реалізації наукових тем кафедри, що сприяє
підвищенню якості підготовки фахівців, отриманню ними вмінь та навичок
проведення наукових досліджень та узагальнення їх результатів. Результати
таких досліджень використовуються студентами під час виконання дипломного
проекту.
Основними напрямками наукової діяльності кафедри, в яких приймають
участь студенти, є:
- інноваційний розвиток будівельного комплексу України в умовах
європейської інтеграції;
- стратегія інноваційного управління в проектуванні та будівництві;
- підвищення організаційно-технічного рівня будівництва в Україні;
- інформаційне моделювання (ВІМ) та оцінка ефективності інвестиційних
будівельних проектів;
- розвиток комплексного інжинірингу для підвищення якості управління
інвестуванням будівельними проектами.
Тема НДРС, як правило, відповідає темі дипломного проекту магістра. В
окремих випадках НДРС може виконуватися за індивідуальним завданням,
затвердженим кафедрою.
В звіті про науково-дослідну роботу на основі огляду літературних
джерел формуються теоретичні положення та терміни, варіанти вирішення
теми з аналізом переваг. Наприклад, основні положення, техніка, технологія та
організація монолітно-каркасного домобудування, варіанти та умови його
використання, переваги та недоліки, вибір варіантів та заходів для подальшого
дослідження, можливості розкриття теми на конкретному об‘єкті у дипломному
проекті магістра [2].
В другому семестрі здобувачі вищої освіти продовжують підготовку до
дипломного проекту магістра під час виконання індивідуального науководослідного завдання з дисципліни «Науково-технічний супровід будівництва та
реконструкції» .
Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується на тему
«Інноваційний напрямок розкриття теми дипломного проекту магістра».
В наукових дослідженнях, при обґрунтуванні організаційно-технічних і
технологічних рішень, здобувач вищої освіти, у разі вирішення оптимізаційних
задач за допомогою економіко-математичних методів та моделювання
виробничих процесів, повинен застосовувати пакети прикладних програм.
Кафедра ОБВ пропонує студенту в ході виконання наукових досліджень
використовувати комп'ютерні програми кафедри, розроблені на базі пакетів
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MCAD, PROJECT, EXCEL, «Будівельні Технології. Кошторис», які дозволяють
вирішувати задачі пов'язані з проектуванням та оптимізацією сітьових моделей,
економіко-математичним моделюванням, кореляційним аналізом, оцінкою
економічної ефективності інновацій [3].
Тематика ДП магістрів щорічно оновлюється кафедрою, виходячи з
теоретичного спрямування науково-дослідних робіт кафедри та студентів,
основою її є проблема «Розвиток форм та методів проектування, організації та
управління будівництвом в Україні» на прикладі нового будівництва з
застосуванням інноваційних технологій, реконструкції та технічного
переоснащення, добудови та диверсифікації об'єктів, будівельних організацій
різної спеціалізації та організаційних форм в ринкових умовах [4].
Кафедрою ОБВ пропонуються наступні теми дипломних проектів магістрів, як
наукових заходів організаційно-інноваційного управління будівництвом
конкретного об‘єкту:
Розробка інноваційної технології та організації будівництва (назва об‘єкту)
в оптимальні строки при високій економічній ефективності.
Розробка індивідуальних проектів організації будівництва (назва об‘єкту)
з варіантною оцінкою календарних строків будівництва на усіх стадіях
проектування.
Розробка ефективних форм, методів та моделей
організаційноінноваційного управління проектуванням і будівництвом (назва об‘єкту).
Розробка ресурсозберігаючої технології будівництва (назва об‘єкту).
Вибір та обґрунтування оптимального варіанту будівельного генплану
(назва об‘єкту).
Вибір та обґрунтування оптимальних умов використання будівельної
техніки при будівництві (назва об‘єкту).
Розробка нових організаційно–технічних рішень при будівництві (назва
об‘єкту).
Тощо.
Керівник ДП разом зі студентом можуть запропонувати на розгляд і
затвердження кафедрою інші напрямки та теми досліджень, що є актуальними і
можуть бути впроваджені в проектних та будівельних організаціях [4].
Підготовка магістра завершується захистом дипломного проекту магістра
на засіданні екзаменаційної комісії.
Однак, існує цілий ряд проблем при виконанні дипломного проекту
магістра:
деякі здобувачі вищої освіти магістерського рівня зі спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія», заочної форми навчання, мають
базову вищу освіту першого (бакалаврського) рівня з іншої спеціальності,
іноді гуманітарного спрямування, при цьому у них відсутні професійні
компетенції в галузі проектування і будівництва, а час відведений на
засвоєння теоретичного і практичного навчання, на дипломне
проектування недостатній, для отримання таких компетенцій;
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введені в зв'язку з пандемією карантинні обмеження (з березня 2020 року
по теперішній час) вплинули на якість підготовки фахівців, у тому числі
на дипломне проектування;
відсутність технічних можливостей та відповідного програмного
забезпечення стримує впровадження BIM–технологій в навчальний
процес та практику дипломного проектування.
Але, в цілому, виконання дипломного проекту магістра на кафедрі ОБВ
передбачає особливий методичний підхід – професійне розкриття теми проекту
з елементами наукових досліджень, з позиції будівельної організації –
генерального підрядника будівельних робіт, який на базі розробки системи
інноваційних організаційно-технологічних технічних та управлінських рішень
повинен забезпечити будівництво об′єкта в оптимальні строки з високою
якістю та економічною ефективністю [4].
-
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Дружинін, Т.А. Гольтерова - Харків: ХНУБА, 2021. – 11с.
3. Методичні вказівки до самостійної роботи та індивідуального науково-дослідного
завдання з навчальної дисципліни «Науково-технічний супровід будівництва та
реконструкції» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна
інженерія», професійне спрямування «Промислове і цивільне будівництво» другого
(магістерського) рівня / Укладачі: А.В. Дружинін, Т.А. Гольтерова - Харків: ХНУБА,
2021. – 10с.
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будівельного виробництва) для студентів спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна
інженерія» спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво» /Укладач: А.В.Дружинін,
- Харків: ХНУБА, 2018 - 31с.
5. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту магістра для студентів, що
здобувають ступінь за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 «Будівництво
та цивільна інженерія» професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво /
Укладачі: О. І. Савченко, М.В.Якименко, Н.В.Іванова, І.Е.Казімагомедов,
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Харків: ХНУБА, 2018. – 42 с.

АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Доц. Братішко С.М. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Самостійна робота студентів є одним з видів навчальної роботи, що
здійснюється в поза аудиторний час. Її основне призначення збігається з метою
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вивчення відповідної навчальної дисципліни, а склад завдань - досить значний і
визначається особливостями дисципліни.
Важливим аспектом забезпечення якісної підготовки студентів до
самостійної роботи є створення багаторівневого і багато якісного освітнього
середовища, що забезпечує можливість реалізації індивідуальної траєкторії
розвитку кожного студента і формує його суб'єктну позицію і суб'єктний досвід
самоосвітньої діяльності. Актуальним в даному контексті стає вирішення
проблеми практичної готовності кожного викладача до вдосконалення
професійної діяльності, до співробітницької взаємодії з учнями та використання
особистісних
орієнтованих технологій в освітній практиці. Сутність
співробітницької взаємодії полягає в спільній роботі педагога і студентів, при
якій викладач не стільки повідомляє їм нові знання, скільки координує
індивідуальну самостійну діяльність кожного учня.
Виходячи з того, що студент є суб'єктом власної самоосвітньої діяльності,
педагог виступає в ролі компетентного консультанта, основним завданням
якого є створення оптимальних умов для розвитку студента як суб'єкта
діяльності, здатного і зацікавленого в самоосвіті і саморозвитку, для
можливості проявити суб'єктну активність, що характеризується оволодінням
які навчаються способами самоосвітньої діяльності, використанням засобів її
реалізації, здійсненням самоконтролю, рефлексією і процесуальної
саморегуляцією діяльності.
Організації самостійної роботи студентів завжди приділялася значна увага.
Разом з тим говорити про її ефективність передчасно. Можливо, одна з причин
цього криється в не зовсім коректної постановки її мети і в обмеженні набору
засобів її досягнення. Традиційно в якості мети самостійної роботи студентів
ставиться успішне освоєння навчального матеріалу відповідної дисципліни. В
такому випадку в складі форм організації самостійної роботи превалюють ті,
які дозволяють забезпечити контроль його засвоєння: підготовка до
практичного заняття, поточного і рубіжного тестування, підготовка доповідей
на конференції. На наш погляд, представляється необхідним формулювати мету
самостійної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни як формування у
них відповідних стійких професійних навичок. В такому випадку склад питань,
що виносяться на практичне заняття, яке не буде механічно повторювати їх
перелік на лекційному занятті, а превалюватиме форма самостійної роботи
студентів де вони будуть виконувати
персональні креативні завдання.
Причому, повинна бути реалізована система таких завдань різного рівня: в
рамках конкретної теми дисципліни, блоку тем і дисципліни в цілому. Ці
положення добре узгоджуються з планованими змінами в співвідношенні
лекційних та практичних (лабораторних) занять на користь останніх в рамках
дворівневої системи підготовки студентів. Активізація студентів в рамках
зазначеної концепції організації самостійної роботи можлива при створенні
комплексу умов її організації:
1. Ведучий викладач дисципліни повинен сформулювати перелік
професійних навичок (прийомів), якими опанує студент, успішно освоїв
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навчальний матеріал. Володіння виділеними навичками повинно дозволити
студенту отримати професійну компетенцію. Ми вважаємо за доцільне
розділяти поняття професійного досвіду (прийому) і компетенції. Під навиком
(прийомом) розуміється комплекс знань (умінь), достатніх для вирішення
конкретного приватного завдання, а під професійною компетенцією відповідність рівня знань студента кваліфікаційній вимогі до спеціальності
(спеціалізації).
Наприклад, в рамках дисципліни «Організація будівництва» професійні
компетенції можуть бути сформульовані як здатність до проектування
організаційно-технологічних рішень зведення будівель та споруд, володіння
базою сучасних технологій будівельного виробництва і вміння впроваджувати
їх у практичну діяльність з урахуванням техніко-економічних показників.
Знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно
використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів. Знання
сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. Володіння
технологічними процесами при зведенні, опорядженні та експлуатації
будівель і споруд та монтажу інженерних систем і мереж.
Для оволодіння зазначеними компетенціями студент повинен придбати
цілий ряд професійних навичок: розробляти моделі організації виробничих
процесів та впроваджувати їх на підприємстві; організувати працю робітників
на робочому місці; розробляти календарні і сітьові плани; приймати
організаційно-технічні рішення, що забезпечують підвищення ефективності
виробництва, дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в
галузі будівництва, продемонструвати вміння ефективно застосовувати
сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх
технічні характеристики та технологію виготовлення і так далі.
Кожен навик (вміння) набувається студентом в процесі виконання
відповідного креативного завдання. Формування професійної компетенції
здійснюється шляхом виконання системи таких креативних завдань. Робота над
креативними завданнями студентом може проводитися як в аудиторії, так і в
поза аудиторний час. Цей процес регулюється викладачем. Виконання
креативних завдань може здійснюватися студентом індивідуально або в групі
(визначається обсягом необхідної для виконання роботи).
Важливо, щоб студент чітко розумів постановку проблеми, знав про ті
професійні навички, якими він опанує, виконавши завдання, форми і методи
контролю за його роботою і оцінки результатів. В такому випадку студент буде
мотивований на успішне виконання завдання. Цьому сприятиме і суперництво
між студентами групи, про стимулювання якого повинен піклуватися викладач.
Якщо кожному творчому завданню привласнити певний бал (кредит), то в
такому випадку можна легко перейти до форми організації навчального
процесу відповідно до вимог дворівневої системи підготовки студентів.
2. Виконання креативних завдань має вимагати знання теоретичного
матеріалу дисципліни. Контроль за його засвоєнням може проводитися як
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традиційними способами (опитування, тестування), так і в ході заліку у
студента результатів креативних завдань.
Другий варіант повинен переважати, причому, його частка повинна
поступово зростати до рівня приблизно 70% від загального обсягу годин, що
відводяться для практичних занять. Студенту на лекційних заняттях
повідомляється матеріал ширше, ніж це потрібно для виконання креативних
завдань.
В такому випадку студент повинен бути оснащений сучасним методичним
комплексом, що включає крім підручників і традиційних посібників наступні
матеріали: навчальний посібник для самостійної роботи студентів; електронна
робочий зошит студента. Розробка навчального посібника для самостійної
роботи має на меті забезпечити студента матеріалом, що є путівником по темам
курсу і дозволяє провести самоконтроль ступеня засвоєння матеріалу
дисципліни.
Вважаємо вдалою наступну структуру такого навчального посібника, в якій
кожній темі дисципліни відводиться окремий розділ, що включає ряд пунктів:
- найменування теми дисципліни;
- кількість навчальних годин, що відводяться на вивчення теми;
- мета вивчення теми;
- перелік професійних навичок (прийомів), якими повинен опанувати
студент, освоївши матеріал теми;
- теоретичні основи вивчення теми (короткий виклад основних положень
теми);
- основні терміни і поняття (ключові слова) теми дисципліни;
- контрольні питання для підготовки до практичного заняття по темі;
- теми спеціальних повідомлень студентів.
В електронному робочому зошиті студента в розрізі кожної теми наводяться
вправи різного типу (завдання, задачі). Структура електронної робочого зошита
відповідає Student Guide and Workbook, широко використовуваних в
американських університетах у вигляді опублікованих посібників. У зв'язку з
технічними труднощами публікації таких зошитів для кожного студента
вважаємо за доцільне використовувати їх електронний варіант у вигляді
системи файлів, кожен з яких містить матеріал окремої теми.
До кожного навчального заняття за затвердженим графіком студент
надсилає електронною поштою потрібний файл викладачеві. Зміст файлу
перевіряється, оцінюється і на практичному (лабораторному) занятті помилки
узагальнюються і розбираються зі студентами. Зазначена практика дозволила б
проводити оцінку знань кожного студента по кожній темі дисципліни. Правда,
організувати процес роботи викладачів з електронними матеріалами досить
складно, так як більшість викладачів позбавлені персонального комп'ютера на
робочому місці.
Якби університет мав можливістю проведення всіх практичних занять в
аудиторіях, оснащених персональними комп'ютерами, або студенти могли б
собі дозволити мати ноутбуки, то потреба в такому вигляді навчальної роботи
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як практичне (семінарське) заняття відпала б. Представлений в статті варіант
організації самостійної роботи студентів дозволить спростити процес їх
залучення в науково-дослідницьку роботу, сформує у них основи методології
наукового пошуку. Завдання викладача - направити найбільш обдарованих і
зацікавлених студентів на рішення додаткових проблемних питань.
Пропозиції, висловлені в цій статті, можна назвати типовими, що мають
прикладний характер. Вони, безумовно, можуть бути реалізовані в навчальному
процесі ХНУБА і дозволять підвищити ефективність самостійної роботи
студентів і загальну якість навчальної роботи.
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ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ПРОЄКТНОЇ (НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ) ПРАКТИКИ
Ст. викл. Жилякова Г.С., доц. Німков Д.О.(Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Проектна (науково-дослідна) практика є складовою частиною
навчального процесу, від якої залежить підвищення якості підготовки спеціалістів для
будівельної галузі. Вона повинна сприяти формуванню сучасних поглядів у розвитку
проектування та будівельного виробництва, а саме: створення і впровадження
прогресивних технологій, систем машин і механізмів, які забезпечують
комплексну автоматизацію і механізацію процесів проектування та виконання
будівельно-монтажних робот (БМР), удосконалення технології, організації та
якості БМР, засвоєння методології наукової та/або професійної діяльності,
інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань
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інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.
Програма науково-дослідної (проектної) практики – основний
навчально-методичний документ, який забезпечує безперервність підготовки
магістра, вивчає мету і задачі практики, її зміст, характер індивідуального
завдання, вимоги до звіту та його захисту.
Проектна (науково-дослідна) практика як органічна частина
навчального процесу повинна закріпити здобуті в університеті теоретичні
знання і надати практичні інженерні навички та можливість розвитку творчого
науково-дослідного мислення у студентів. Ця практика студентів має бути
проведена у провідних проектних, проектно-дослідних, проектно-будівельних
та інжинірингових установах м. Харкова та харківського регіону.
Керівництво практикою здійснюють два керівники: один від проектної
організації (бази практики), другий – від університету. Вони керують ходом
практики,
контролюють виконання програми практики та видають
індивідуальні завдання студентам.
Перед початком практики усі студенти проходять загальний
інструктаж та інструктаж на робочому місці з правил техніки безпеки.
Під час практики студент повинен знаходитися на робочому місці,
старанно виконувати програму практики та індивідуальні завдання керівників,
строго дотримуватися внутрішнього розпорядку організації і правил техніки
безпеки на робочому місці.
По закінченні практики студент зобов‘язаний надати звіт про
проходження практики та отримати залік. Студент, який не надав у заданий
термін звіт чи не отримав заліку, до проектування магістерського дипломного
проекту не допускається.
Мета проектної (науково-дослідної) практики:
систематизація і закріплення знань, здобутих під час вивчення теоретичних
дисциплін в умовах реального проектного виробництва;
набуття практичних навичок і початкового досвіду роботи на посаді дублера
інженерно-технічних працівників проектної організації;
освоєння передових методів і прийомів при розрахунках, проектуванні та
розробці проектної та кошторисної документації із застосуванням
сучасних комп‘ютерних технологій та програм.
Задачі проектної (науково-дослідної) практики:

вивчення організаційної структури проектної організації, питань
роботи в умовах ринкової економіки, ознайомлення з основними технікоекономічними показниками роботи організації;

вивчення складової структури проектів та існуючої системи розробки
проектної документації на усіх стадіях проектування – від заявки замовника
до узгодження і затвердження та здачі закінченого проекту;

збір, систематизація та первинна обробка матеріалів, які необхідні для
виконання дипломного проекту;

знайомство із сучасною нормативно-технічною літературою;
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засвоєння методології наукової та/або професійної діяльності, інших
компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного
науково-дослідного характеру відповідного рівня професійної діяльності;

підготовка звіту про проходження практики і захист його у керівників
практики від підприємства та від університету до закінчення терміну
практики.
Під час проходження науково-дослідної (проектної)
практики в проектній організації студент повинен ознайомитись,
вивчити і наступні питання:
- соціально-економічне становище в Україні та будівельної галузі, в якому
здійснюється проектно-будівельні роботи
та функціонують проектні,
проектно-дослідницькі, проектно-будівельні організації та інжинірингові
компанії;
- пропозиції напрямків виходу будівельної галузі з соціально-економічної
кризи;
- основні історичні етапи розвитку та становлення організації, на базі якої
відбувається практика;
- структуру базової організації, штати, службові обов‘язки керівників,
методи технічного керівництва та організації проектного виробництва всієї
установи, його відділів і секторів, а також порядок проходження проектної
документації по окремих відділах та підрозділах. Особливу увагу приділити
знайомству з функціонуванням науково-дослідних та практично експериментальних підрозділів базової організації;
- функціональні обов‘язки та права інженера – проектувальника, інженера –
дослідника;
- основну тематику проектування, що є провідною для даної організації;
- складові частини проектів – техніко-економічну, генеральний план і
транспорт, технологічну, будівельну, організаційну, кошторис;
- особливості застосування типових проектів і уніфікованих типових секцій
та індивідуального проектування;
- передові методи та прийоми проектування будівель і споруд;
- сучасні комп‘ютерні технології і програми, пристрої та прилади, які
застосовуються у проектній та науково-технічній діяльності організації;
- оформлення проектної документації (позначення, розташування елементів
креслень, виконання креслень, специфікація та ін.), відповідно до вимог
існуючих нормативів;
- діючу систему
договірних відношень, систему забезпечення
матеріально-технічними ресурсами проектно-будівельні організації;
- систему контролю якості в проектуванні та будівництві.
Враховуючи, що завершальним етапом державної атестації магістрів є
захист магістерського дипломного проекту в державній екзаменаційній комісії
(ДЕК), до закінчення практики кожний студент повинен отримати у свого
керівника індивідуальне завдання та календарний графік проектування, знати
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особливості проектування об‘єкту магістерської роботи.
Виконання магістерського дипломного проекту передбачає особливий
методичний підхід – професійне розкриття теми проекту з елементами
наукових досліджень з позиції будівельної організації – генерального
підрядника будівельних робіт, який на базі розробки системи інноваційних
організаційно-технологічних рішень повинен забезпечити будівництво об′єкта в
оптимальні строки з високою якістю та економічною ефективністю в умовах
ринку. Тематика магістерських дипломних проектів тісно пов‘язана з
теоретичним спрямуванням науково-дослідних робіт кафедри та студентів:
«Розвиток форм та методів
проектування, організації та управління
будівництвом в Україні» на прикладі: нового будівництва з застосуванням
інноваційних технологій, реконструкції та технічного переоснащення, добудови
та диверсифікації об‘єктів, будівельних організацій різної спеціалізації та
організаційних форм в ринкових умовах.
У період проектної (науково-дослідної)
практики керівник від
університету організовує екскурсії на різноманітні будови для ознайомлення
студентів з сучасними технологіями та організацією будівництва та аналізом
проектних рішень. Інформація про ці екскурсії повинна бути стисло відображена
в звіті з наведенням прикладів застосованих організаційно-технологічних
рішень, а також, можливим наданням фотоматеріалу в розділах та додатках, з
якими пов‘язана тематика екскурсій, а також проведення навчальних занять і
бесід керівного персоналу проектної організації по найбільш актуальним
питанням проектування будинків та споруд, а також, проблематиці науководослідної роботи в сучасних умовах.
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«Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове і цивільне
будівництво» /Укладач: А.В.Дружинін, - Харків: ХНУБА, 2017 - 23с.

ЗАСТОСУВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У
ПІДРУЧНИКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ ЯК
ІНОЗЕМНИХ.
Ст. викл. Ходаківська М.О. (Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Забезпечення якісної освіти на всіх етапах і рівнях – одна з основних
задач сучасності. Стратегія якості освіти є підґрунтям освітянської політики
Україні. Проблеми вдосконалення форм та методів викладання української
мови як іноземної, їхнього постійного оновлення, адаптування до нових умов
життя не мають виходити за межі кола найактуальніших питань сучасної вищої
освіти. Перед викладачем стоїть проблема пошуку нових шляхів підвищення
мотивації до навчання, фіксації пізнавального інтересу до вивчення мови як
основного інструменту освоєння професії. Вивчення української як іноземної
передбачає володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності: говоріння,
читання, письмо та аудіювання. Тобто процес читання є однією з найвагоміших
складових методики викладання української як іноземної. Для ефективного
розвитку навичок читання необхідне цілеспрямоване застосування
різноманітних засобів наявності тексту. Тому мета цієї доповіді – розглянути
принципи візуалізації навчального тексту в підручниках української
(російської) як іноземної, основні функції ілюстрації та її види.
Принцип візуалізації навчального тексту
передбачає передусім
сприйняття знань через безпосереднє спостереження за предметами та
явищами. Ще Я. Коменський називав навчання «золотим правилом». Проте
наявність потрібно застосовувати за правилами, використовувати паралельно
інші принципи навчання. Сучасні технічні засоби –
кіноматеріали,
телебачення, проектори, комп‘ютери – використовують у навчальному процесі
все частіше, але в принципі наявності важливий не технічний аспект, а ті
чуттєві образи, що сформуються через використання технічних засобів. У
попередніх дослідженнях ми зверталися до теми візуалізації навчальних текстів
за допомогою мультиплікаційних і художніх фільмів. Тепер звернемося до
наявності у межах підручника, що їх застосовуємо на заняттях української
(російської) як іноземної.
Якщо функції наявності мають свої чіткі визначення, то принципи
поділення видів наявності на групи викликають багато питань і суперечок у
сучасних дослідників. Хоча наявність є неоднорідною за своєю природою,
проте викладач обирає той чи той вид наявності в залежності від рівня
пізнавальної діяльності суб‘єкта.
Сучасний підручник іноземної мови виокремлює потужний комплекс
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методичного апарату, побудову якого спрямовано на вирішення головної мети
вищої освіти – навчити вчитися. Підручники містять два структурних блока:
навчальний текст і позатекстові компоненти (апарат організації навчання,
апарат орієнтування, ілюстративний матеріал). Ілюстративний матеріал може
бути представлений схемами, таблицями, діаграмами, картами, рисунками і
фотографіями. Важливо пам‘ятати, що «ілюстрації не тільки конкретизують
текст, вони є самостійним джерелом знань» [1 С. 193] Безумовно, це широкий
матеріал для дослідження, тому ми зосередимо нашу увагу на рисунках і
фотографіях, які супроводжують навчальний текст у підручниках української
та російської мови як іноземної. Рисунки й фотографії традиційно вважаються
важливим компонентом будь-якого підручника, який органічно доповнює
текстовий матеріал, створює наочну опору об‘єкту навчання для сприйняття
навчального матеріалу, фіксує у вигляді зорового образу явища, поняття.
Проте, ресурси ілюстративного матеріалу, представленого найчастіше у вигляді
предметних і сюжетних картинок, для організації освітньої комунікації на
занятті з української (російської) як іноземної, як правило, не враховуються і не
досліджуються. Проаналізуємо, які види ілюстрацій використовуються в
підручниках першого й другого року навчання української та російської як
іноземної. Ми вибрали для аналізу підручники харківських ЗВО, які
використовуємо під час навчання іноземних здобувачів вищої освіти на
підготовчому відділенні [2, 3] і першого курсу основного факультету [4, 5] з
наступних причин. По-перше, навчальний предмет «Українська (російська) як
іноземна» (далі «УМІ (РМІ)») можна розглядати як простір організації освітньої
комунікації педагога й здобувача вищої освіти (далі учня). Саме на заняттях з
поданої дисципліни заохочуються діалоги й висловлювання з приводу
прочитаного. По-друге, як правило, саме підручники й посібники з «УМІ
(РМІ)» найбільш ілюстровані. До цього основна частина ілюстрацій
супроводжує тексти, а інша (менша) частина відіграє другорядну роль,
обслуговуючи освітній процес. По-третє, виходячи з положення про
первинність тексту і вторинності ілюстрації важливо зрозуміти, як інтегрується
слово і візуальний образ при роботі з навчальним текстом. Спробуємо виділити
види ілюстрацій в підручнику, їх функції при сприйнятті текстів, а також які
навчальні завдання пропонує підручник при роботі з ілюстраціями.
Рисунки і фотографії посібників «УМІ (РМІ)» поділяються на такі види:
Вступні ілюстрації (що відкривають новий розділ підручника). Ці
ілюстрації відіграють роль «реклами», яка має зацікавити учнів у вивченні
нової теми або виконати організаційні функції. Як правило, це фотографії,
серед яких головним є бібліотечний сюжет (фрагмент бібліотеки, зображення
розгорнутої книги тощо) або «професійна» тематика (залежить від фаху учнів:
інструменти, приладдя тощо). Крім фотографій в якості «заставок» до розділу
використовуються ілюстрації обкладинок книг, портрет письменників, вчених.
Ілюстрації обкладинок книг і журналів, навпаки, завершують вивчення розділу,
мотивуючи на подальше самостійне читання.
Наочні
ілюстрації-предмети.
Такий
вид
ілюстрацій
є
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найрозповсюдженішим у посібниках «УМІ (РМІ)» на підготовчому відділенні.
Наочні ілюстрації можуть демонструвати предмет як один із засобів
семантизації (олівець (малюнок одного олівця) – олівці (малюнок з кількома
олівцями) тощо). Тут важко переоцінити важливість якості зображення,
усвідомлення художника ілюстратора на що має бути спрямований акцент
глядача. Надмірна деталізація, декоративність завадять семантичній меті
рисунка. Простий і схематичний рисунок допоможе краще зрозуміти поняття.
Ілюстрації до навчальних текстів - найбільш частотний вид
ілюстрацій. Традиційна методика читання передбачає, що такі ілюстрації - не
просто наочний матеріал, що візуалізує процес читання, а й навчальний засіб:
як правило, у підручнику є завдання до ілюстрацій. На жаль, завдання для
учнів, пов‘язане з ілюстраціями впроваджуються надто нечасто.
Про що говорить відсутність завдань в підручнику до ілюстрацій до
навчальних текстів? Наші припущення зводяться до наступного. По-перше,
первинність тексту задає відповідну рамку навчальних завдань: ілюстрації в
силу їхньої вторинності не розглядаються як ресурс у виконанні подібних
завдань. По-друге, ілюстрації до тексту вкрай неоднорідні за своїм мистецьким
виконанням і функцій. Частина ілюстрацій до текстів, на наш погляд, має
фоновий характер: вони не пов‘язані з епізодами тексту, іноді просто
«прикрашають» його, в кращому випадку несуть додаткову фактичну
інформацію. На жаль, деякі ілюстрації ми би ризикнули назвати «пустими»,
через те, що вони не створюють повноцінного візуального образу,
фрагментарні, нічого не пояснюють у тексті, отже не можуть бути засобом
організації лінгвістичної комунікації. Наприклад, до тексту «Праздники в
Украине» [2] подано три фотографії: новорічна ялинка, листівка до 8 Березня,
Меморіал Слави в Харкові. Непродуманий сюжет не дозволяють доповнити
текст завданнями з оперуванням фотографіями. Ці фотографії несуть, на наш
погляд, естетичну функцію («тішить око», «можна відпочити від читання»),
їхня інформаційна функція занижена якістю зображення: якщо ніколи не бачив
новорічної ялинки – важко зрозуміти, що саме її зображено, так само й
листівка, й Меморіал Слави.
Часто ми бачимо тексти без супроводу ілюстрацій, це може бути
пов‘язано з тим, що зміст тексту важко проілюструвати, але іноді це дає
можливість учням проілюструвати текст. Так у підручнику «Крокуємо до фаху»
[4] текст «Архітектура Давнього Єгіпту» містить описання гіпостильної зали:
створення ілюстрації за цим описанням може являти собою контроль розуміння
прочитаного. Уміння малювати не є пріоритетною якістю під час виконання
подібного завдання. По-перше, майбутні архітектори володіють певними
навичками графіки й малюнку, по-друге, важливо правильно зрозуміти текст і
відобразити на папері основні інтер‘єрні елементи єгипетського храму.
Останню групу складають репродукції картин художників. Пейзажі
відомих художників ілюструють тексти про сезони, графічні твори Тараса
Шевченка супроводжують тексти про Кобзаря, малюнки Херлуфа Бідструпа є
основою для завдань з розвитку мовлення. Можна сказати, що використання
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шедеврів світового живопису вимушують викладача «профанувати» момент
зіткнення з витвором мистецтва. Замість того, аби вдивитися в картину,
насолодитися нею, відкрити в ній щось нове, учень змушений будувати
комунікативні конструкції малознайомою мовою.
Над чим змушує задуматися проведений нами аналіз ілюстрацій? Поперше, велика кількість фонових (другорядних) і «порожніх» ілюстрацій, на
наш погляд, може сформувати несерйозне ставлення до ілюстрації лише як
розважального і прикрашального засобу в підручнику замість того, щоб
допомогти сприйняти зоровий образ як важливого посередника не тільки при
сприйнятті тексту, а й при побудові комунікативної конструкції з приводу
побаченого і прочитаного. По-друге, методика роботи з ілюстрацією як
візуальним образом під час роботи на заняттях «УМІ (РМІ)» просто відсутня,
що знижує її візуально-комунікативні ресурси: прикро, коли якісні й цікаві
ілюстрації до художнього тексту залишаються незатребуваними на занятті.
Ефективне та доцільне використання усіх видів наявності тексту дасть
можливість суттєво оптимізувати процес формування комунікативних навичок
при навчанні української мови як іноземної і досягти значних навчальних
результатів.
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ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТНО-ПРЕДИКАТНИХ ВІДНОСИН
В АРХІТЕКТУРНОМУ ДИСКУРСІ
Доц. Мосьпан О.П. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Терміном дискурс у сучасній лінгвістиці називають будь-яку комунікацію,
отже, архітектурний дискурс – це осмислення архітектурного процесу
професіоналом, професійні висловлювання на тему архітектури.
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Архітектурний дискурс є різновидом науково-технічного дискурсу з його
особливим способом викладення матеріалу, який традиційно визначають як
формально-логічний, або колективний. Це означає, що науковий виклад, метою
якого є доказ виявлених дослідником істин, має бути послідовним і, як правило,
позбавленим емоційності та образності. При цьому емоційні та експресивні
елементи можуть бути присутніми в науковому дискурсі, оскільки вони
дозволяють уникнути сухості викладу. Архітектурний дискурс як науковий
виклад про творчу діяльність без таких елементів уявити складно: кожен
архітектурний об'єкт певним чином впливає на людину, що є метою його
творців. Крім того, емоційність може бути притаманна самим архітектурним
об'єктам, перш за все тим, що були виконані в стилі експресіонізму. Можна
сказати, що наявність емоційно-експресивних елементів є характерною рисою
архітектурного дискурсу, і це відрізняє його від природничо-наукового
дискурсу та зближує з мистецтвознавчим. Власне, архітектура і є мистецтвом –
мистецтвом проектування та створення будівель і споруд.
Науковий стиль і архітектурний дискурс як його різновид характеризує
певна система мовних засобів: лексичних, до яких відносять термінологічну
лексику й слова-організатори науково-технічної думки, і специфічних
морфологічних, синтаксичних тощо. Серед морфологічних характеристик
науково-технічного тексту відзначимо, наприклад, широке функціонування
іменників з абстрактним значенням і поширеність форм родового відмінка.
Синтаксичними характеристиками науково-технічної мови є: 1)
конструкція пропозицій, які складаються з логіко-граматичного предиката,
що несе основну інформацію, і логіко-граматичного суб'єкта, котрий несе
допоміжну інформацію; 2) лінійний принцип надавання інформації, коли
спочатку вводять допоміжну інформацію (її розташовують на початку фрази,
перед предикатом), а потім основну (яку буде розташовано наприкінці
речення, після предиката). Такий принцип надавання матеріалу
представлений, наприклад, у висловлюваннях Більшість культових ньюйоркських споруд першої третини XX століття були побудовані в стилі ардеко; У 1958 році архітектор Людвіг Міс ван дер Рое будує в Нью-Йорку
офісну будівлю Seagram Building із масштабним склінням і ритмічною
пластикою фасаду; Заради перемоги в «гонці [хмарочосів]» архітектор
Вільям ван Ален увінчав будівлю 38-метровим шпилем. Втім, вже за дев'ять
місяців завершили будівництво нового рекордсмена – 102-поверхового
хмарочоса Empire State Building. Щоб довести, що саме предикат несе
основну інформацію висловлювання, досить виписати з тексту спочатку всі
суб'єкти, а потім усі предикати та спробувати відновити за ними зміст тексту.
Перший список дасть нам перелік тем висловлювань, а другий – більш
інформативні відомості про стан і / або зміні суб'єктів висловлювань. Знання
правил організації науково-технічного речення є важливим під час
перекладання текстів на професійну тематику з іноземної мови.
Чому говорять не про підмет або граматичний суб'єкт, а про логікограматичний суб'єкт? Це пов'язано з такою особливістю наукового тесту, як
179

широке використання в ньому пасивних конструкцій недоконаного та
доконаного видів, у яких граматичний суб'єкт називає не діяча, а об‘єкт його
дії. При цьому діяч очевидний, відомий і / або немає необхідності його
називати. Наприклад: Колосальна ідея концентрації ділового світу в НьюЙорку відображена в забудові його центральній частині, острова
Мангеттен. Зведення висотних будинків і хмарочосів було викликано
підвищенням комфортності ділових центрів міст і подорожчанням
вартості землі під будівництво.
Слід зазначити суттєві відмінності російсько- та україномовних наукових
текстів із пасивними конструкціями. По-перше, це використання в
україномовному науковому дискурсі безособових конструкцій доконаного виду
на -но й -то, для яких немає паралелей у російській мові, наприклад: Вперше
сталевий каркас було застосовано архітектором Вільямом ле Барон Дженні;
Стіни цього будинку [Будинку кісток] ніби виліплено з живої пластичної маси;
Кожне приміщення … спроектовано геніально та ін. По-друге, це
використання в україномовному науковому тексті невизначено-особових
активних конструкцій там, де в російськомовному, як правило, використовують
пасивні конструкції недоконаного виду: Будинки будували по колу – Дома
строились по кругу; Зазвичай використовували найдешевший матеріал –
Обычно использовался самый дешевый материал; Стовбур колони робили
тоншим – Ствол колонны делался тоньше і т.д. При тому, що неозначеноособові конструкції і так є одним із варіантів вираження суб'єктно-предикатних
відносин у науковому тексті, саме ця особливість пояснює їх більш частотне
використання порівняно з текстами, створеними російською мовою, – більш
ніж у половині випадків. Важливо брати це до уваги під час перекладання
наукових текстів із російської мови.
Ще однією особливістю архітектурного дискурсу є частіше
використовування предикатів в означено-особовій формі. Це, перш за все,
речення, в яких вказано активного діяча, наприклад: Навколо головної споруди
Імхотеп розмістив двори; Архітектор Хеміун побудував піраміду, складену з
великих блоків; У храмі жінки-фараона архітектор Сененмут застосував
гаторичні колони з головками богині Гатор, а також буттєві висловлювання та
такі, що дають характеристику суб'єктам – назвам споруд та їхнім
конструктивним частинам: Опори мають химерну органічну форму; Фасади
будинків модерну є в більшості випадків динамічними і т.п.
Характеризуючи особливості суб'єктно-предикатних відносин в
архітектурному дискурсі, слід звернути увагу на семантику предикатів,
встановити тематичні групи, лексеми з яких найчастіше використовують у цій
функції. Аналіз текстів навчальних посібників з історії архітектури та
архітектурного проектування – дисциплін, на які навчальними планами
виділено найбільшу кількість аудиторних годин, показав, що найчастотнішими
в цій функції є лексеми, що називають способи використання будівельних
матеріалів, створення споруд і їхніх окремих конструктивних частин, а також
способи зовнішнього та внутрішнього оздоблення. Це такі лексеми, як робити,
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будувати, будувати, споруджувати, влаштувати; обробити, обмазати,
укласти, облицювати, покривати, прикріпити; зобразити, прикрасити й т.і.
Їхня сполучуваність достатньо вузька й може бути досить повно
описана. Наприклад, назви невеликих, найчастіше невисоких об'єктів: зал,
лабораторія, садиба, магазин, павільйон, станція метро, вівтар, похоронна
камера, підземна церква, хатина і т. д. – використовують з універсальними
предикатами побудувати, спорудити; зводять і споруджують великі,
спрямовані догори споруди – обеліски, колони, вежі, тріумфальні арки, собори,
хмарочоси і т.п. Облицьовують плоскі поверхні – стіни, стелю, підлогу;
кладуть такі будівельні матеріали, як цеглини, каміння, блоки, плитку. Для
кожного архітектурного об'єкта важливо його розташування, у тому числі
відносно інших об'єктів. Для цього використовують лексеми розміщувати,
розташовувати, стояти, підніматися, оточувати, бути оточеним,
домінувати та ін. Так само можна встановити й типову сполучуваність для назв
окремих конструктивних частин будівель і споруд – лексем фундамент, каркас,
стеля, стіни, підлога, колони, купол тощо.
Опис сполучуваності термінологічної лексики, що активно виступає у
функції суб‘єкта та предиката – семантичного центру речення – може бути
використаний як у практиці навчання іноземної мови за професійним
спрямуванням, так і для удосконалення наявних у носіїв мови мовних навичок.
Функціональний аналіз одиниць названих лексико-тематичних груп дозволить
скласти частотні словники (одномовні й перекладні) і словники
функціональних одиниць архітектурного дискурсу, використання яких
підвищить якість процесу підготовки майбутніх архітекторів – як вітчизняних
студентів, так і зарубіжних, а також позитивно позначиться на рівні мовної
компетенції носіїв мови – фахівців у галузі архітектури.
Кваліфікований фахівець – це носій правильного професійного мовлення.
Майбутні архітектори опановують таке мовлення насамперед у процесі
навчання. При цьому викладачі спеціальних дисциплін мають надавати взірці
наукового мовлення в його науково-навчальному різновиді, що реалізується в
аудиторії здебільшого в усній формі. Усвідомлення особливостей професійного
мовлення дозволить підвищити ефективність навчання, оскільки викладач
зможе приділяти більше уваги не тільки змісту, а й формі як своїх
висловлювань, так і висловлювань студентів – і носіїв мови, і іноземних учнів.
Викладена в статті інформація також може бути корисною авторам наукових
текстів – статей, навчальних посібників тощо.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ
В МЕЖАХ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»
Проф. Сергеєва Т.В., ст. викл. Пивоварова Н.І.,ст. викл. Пивоварова О.І.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Динамічне високотехнологічне суспільство вимагає зміни парадигми
освіти – переорієнтацію на студента і його компетентності з урахуванням
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життєвих і соціальних смислів в контексті ринку праці. Традиційна орієнтація
на знання не забезпечує повноцінного функціонування випускника сучасного
університету в нових швидко мінливих умовах життя. Вирішення проблеми
лежить в переорієнтації навчання на розвиток мислення здобувачів освіти, яке
дозволить вирішувати постійно виникаючі проблеми в ситуаціях
невизначеності.
Як
показали
дослідження,
багатообіцяючим
напрямком
є
метакогнітивний підхід [1], який охоплює знання про пізнання, знання про себе
і знання про предмет. В його рамках створюється орієнтування в предметі, що
забезпечує не тільки його усвідомлене освоєння, але і перенесення засвоєних
методів пізнання і саморозвитку на інші навчальні предмети.
Іншим ефективним напрямом є розвиток мислення студентів в самому
ході освоєння конкретних дисциплін через спеціальні завдання, які вимагають
РОЗУМОВИХ ДІЙ, що лежать в основі АНАЛІТИЧНОГО, ГІПОТЕТИЧНОГО
І КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, а також КЛЮЧОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ЗДАТНОСТІ ДО УЗАГАЛЬНЕННЯ. Часте повторення таких дій в процесі
успішного вирішення предметних завдань (спочатку в контрольованому
зовнішньому, а потім у внутрішньому плані) веде до поступової інтеграції
внутрішніх розумових дій у розумові ресурси індивіда.
Міждисциплінарною дослідницькою групою STV-team розроблений
навчальний е-курс для розвитку мовленнєвої компетентності студентів на
основі внутрішніх розумових дій, які лежать у основі вирішення мовленнєвих
завдань.
Запропонований е-курс «Іноземна мови фахового спрямування» розвиває
актуальні комунікативні навички, які в реальному житті здійснюються
автономно. Це – пошук і використання інформації через читання та слухання.
Запропоновані тексти, монологи і діалоги допомагають ввести у ситуацію,
представити матеріал для комунікації, збагатити лексичний запас, розвинути
актуальні мовленнєві навички і вміння. Кожне завдання забезпечено
підтримкою відповідно концепції «Навчаюсь навчатися», що охоплює мету,
спосіб рішення і самооцінювання та корисні слова і вирази для здійснення
комунікації. Одночасно завдання спрямовані на розвиток аналітичного,
гіпотетичного, критичного мислення та інтелектуальної здібності до
узагальнення.
Завдання поділені на претекстові, текстові і узагальнюючі та організовані
таким чином, щоб сприяти ефективному запам'ятовуванню матеріалу:
1) претекстові завдання направлені на створення пізнавальної мотивації
читання тексту, самооцінку ерудиції у цільовій області знань, розвиток
ГІПОТЕТИЧНОГО НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ;
2) для безпосередньої роботи з текстом розроблена система завдань, що
спрямована на розвиток навичок переглядового, пошукового і вивчаючого
читання, які необхідні для ефективного пошуку і обробки потрібної інформації.
При цьому граматичні завдання носять яскраво виражену практичну
спрямованість і забезпечують умови автоматизації алгоритму СМИСЛОВОЇ
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ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. В них моделюються реальні РОЗУМОВІ операції, що
використовуються людиною в процесі створення і сприйняття мовленнєвого
висловлювання. Успішне оволодіння алгоритмом – гарантія високої точності і
ефективності комунікації. Лексичні завдання дозволяють розвинути
«лінгвістичну здогадку», здатність збагачувати лексику за допомогою
АНАЛІЗУ КОНТЕКСТУ. Тут також закріплюються навички роботи зі
словником.
3) підсумкові узагальнюючі завдання з реферування, критичного огляду,
анотування та презентації результатів сприяють розвитку ЗДІБНОСТІ ДО
УЗАГАЛЬНЕННЯ і, як наслідок, розвитку інтелекту в цілому.
Кожне завдання має туторіал, який дозволяє моделювати діяльність
викладача: знайомить з метою завдання, розкриває оптимальний спосіб його
виконання, забезпечує необхідною лексикою, навчає оцінці власної
ефективності. Така інновація дозволяє створити повноцінну модель навчання, в
якій взаємодіє той, хто навчається – той, хто навчає - навчальне середовище.
Основна ідея полягає у саморозвитку в межах засвоєння навчальної дисципліни
на основі метакогнітивного підходу, коли знання предмету засвоюються
самостійно через знання про предмет та способи його пізнання.
Всі завдання мають можливість самооцінки, яка може бути скорегованою
на аудиторному занятті. Завдання мають різний ступінь складності:
найскладніші позначені знаком (*). Їх успішне виконання може звільнити від
виконання всіх інших завдань і бути зараховане як найвища оцінка модулю.
Розвиток мовленнєвих і розумових дій здійснюється системно за
принципом, результат попередньої дії стає способом здійснення наступної дії.
Розглянемо задання, шо системно розвивають аналітичне і гіпотетичне
мислення в межах створення початкового стратегічного орієнтування. А саме:
У вступі претекстові завдання спрямовані на створення когнітивної
мотивації, розвитку гіпотетичного мислення, самооцінки ерудиції у цільовій
області.
У першому претекстовому завданні студентам пропонується прочитати
заголовок модуля і здогадатися про що йдеться. Вони повинні записати свою
гіпотезу у текстове поле, використовуючи підручник. Це завдання сприяє
розвитку гіпотетичного мислення. Це дозволяє ввести в контекст модуля та
дати стратегічну спрямованість у пропонованому матеріалі, що позитивно
впливає на його запам'ятовування. Студентам повідомляється, що гіпотеза
означає щось, що вважається істинним заради аргументації або відправним
пунктом для дослідження, хоча її істинність не доведена. У розділі «Як це
зробити?» студентам рекомендується здогадатися за назвою про що йдеться в
тексті. Їм пропонується запам'ятати те, що вони знають про цю тему, а також
використовувати запропоновані корисні слова та вирази для чіткого
висловлювання своєї думки у текстовому полі. У розділі «Як оцінювати?»
студентам пропонується підкреслити вирази, які вони використовували із
запропонованого списку, коли писали свою здогадку, та підрахувати їх
кількість, щоб увійти в поле «Самооцінка».
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У другому претекстовому завданні студентів запитують: «Що ви знаєте
про проблему підрозділу?» і пропонується перерахувати свої ідеї у текстовому
полі «Я знаю», використовуючи підручник. Це завдання сприяє усвідомленню
розриву між наявними знаннями та тим, що пропонується. Це також дозволяє
визначити власну ерудицію студента в цільовій галузі знань і, як
наслідок, ступінь інформативності тексту. Власні ідеї створюють орієнтацію у
змісті тексту, що стимулює мотивацію читання. У розділі «Як це зробити?»
студентам пропонується записати стільки ідей, скільки їм відомо, у текстове
поле. Їм радять одразу формулювати ідеї англійською мовою, але якщо у них
виникають труднощі, вони можуть формулювати ідеї рідною мовою,
перекладати їх за допомогою GOOGLE перекладача та перевіряти. Для
висловлювання ідеї дозволяється не більше 30 слів. Студентам рекомендується
звертати увагу на дотримання граматичних правил при формулюванні речень.
У розділі «Як оцінювати?» студентам пропонується вибрати кількість ідей із
зазначенням максимальної кількості балів, які вони можуть набрати за
завдання.
У третьому претекстовому завданні студентів запитують: «Які слова
можуть знадобитися для розкриття теми?». Їм пропонується записати слова з їх
перекладом у запропонований «Особистий словник», використовуючи
підручник. Це завдання дозволяє ввести лексичний мінімум, створює
мотивацію до вивчення нової лексики, допомагає самооцінці лексичної
компетентності. Стратегічне орієнтування в лексиці створює умови для ії
ефективного запам‘ятовування. У розділі «Як це зробити?» студентам
пропонується завантажити шаблон словника у форматі Excel та записати слова /
вирази, які можуть знадобитися для розкриття теми, а також їх переклад. У
розділі «Як оцінювати?» студентам пропонується підрахувати та записати
кількість заповнених ними словникових статей (рядків). Цей показник потрібує
порівняння і знадобиться далі для оцінки лексичної компетентності студентів.
На основному етапі отримання інформації шляхом читання текстів або
прослуховування монологічних та діалогічних висловлювань перевіряються
гіпотези, висунуті у претекстових завданнях. Більшість завдань є
багатоцільовими, але всі вони стосуються розвитку мислення. Ми надаємо
лише ті завдання, які стосуються гіпотетичного мислення.
У першому завданні на читання студентам пропонується переглянути
текст і прослухати його за допомогою програми «Читай вголос». Їм
пропонується підкреслити ключові ідеї та сформулювати основну тему тексту
в текстовому полі. Після цього їм пропонується порівняти свої замітки з
гіпотезою у текстовому полі завдання «Претекст»1 та вибрати відповідну
оцінку з меню, що випадає, використовуючи підручник. Це завдання є
багатоцільовим: 1) воно визначає рівень розвитку гіпотетичного мислення; 2)
розвиває навички «сканування» для стратегічного орієнтування у джерелі
інформації з попереднім швидким пошуком необхідних даних; 3) виділення
ключових ідей розвиває ключову навичку інтелектуального узагальнення; 4)
воно розвиває навички аудіювання та допомагає засвоїти вимову важких слів;
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5) це призводить до розуміння важливості семантичного аналізу тексту. У
розділі «Як це зробити?» студентам пропонується переглянути текст,
концентруючись на перших фразах кожного абзацу. Їм рекомендується
використовувати програму «Читати вголос» для прослуховування тексту,
спрямованого на знання правильної вимови слів. Вони підкреслюють головну
ідею кожного абзацу в тексті, щоб сформулювати основну тему в текстовому
полі за допомогою запропонованих слів та виразів, а також порівняти її зі своєю
гіпотезою. У розділі «Як оцінювати?» студентам пропонується вибрати з меню,
що випадає, «гіпотеза підтверджена» / «гіпотеза не підтверджена». Вони
підкреслюють вирази, які вони використовували зі списку, коли писали свої
здогадки, і вибирають їх число з меню, що випадає, порівнюючи з
максимальною кількістю балів, які вони можуть отримати.
Третє завдання для читання розділене на два підзавдання і стосується
пошукового читання. У першому підзавданні студентам пропонується уявити,
що їм потрібно зробити презентацію. Вони повинні назвати свої слайди у формі
запитань, що виражають основну думку кожного абзацу, і записати їх
послідовно у текстовому полі, використовуючи підручник. Завдання
спрямоване на розвиток навичок пошукового читання, необхідних у ситуаціях
цілеспрямованого пошуку необхідної інформації. Це розвиває вміння подавати
матеріал, що, у свою чергу, передбачає розвиток ключових інтелектуальних
навичок узагальнення. Одночасно завдання розвиває граматичну майстерність
задавати питання. Отримані заголовки слайдів, по суті, є планом, який дозволяє
виконувати наступні завдання з реферування, критичного огляду та анотації.
Результати також дозволяють визначити рівень ерудиції у цільовій галузі знань.
У розділі «Як це зробити?» студентам пропонується використовувати результат
читання завдання 1 з підкресленими основними ідеями кожного абзацу. Вони
повинні сформулювати їх як прості речення, а потім перетворити ці речення на
запитання, які перетворяться на заголовки слайдів. У розділі «Як оцінювати?»
студентам пропонується розрахувати кількість запропонованих назв слайдів та
записати це у поле самооцінки. Як правило, це число дорівнює кількості абзаців
і вказує на розуміння тексту.
У другому підзавданні студентам пропонується порівняти назви, які вони
запропонували, зі своїми ідеями у претекстовому гіпотетичному завданні 2.
Вони повинні вибрати кількість відповідних ідей із меню, що випадає,
використовуючи підручник. Завдання сприяє усвідомленню розриву між
наявними знаннями та тим, що пропонується. Це також дозволяє визначити
власну ерудицію в цільовій галузі знань і, як наслідок, ступінь інформативності
тексту. Це завдання є тестом на рівень розвитку гіпотетичного мислення. У
розділі «Як це зробити?» студентам пропонується порівняти заголовки
запропонованих ними слайдів із власними ідеями претекстового завдання 2,
щоб оцінити рівень розвитку гіпотетичного мислення, ерудиції та
інформативності тексту. У розділі «Як оцінювати?» студентам пропонується
підрахувати кількість збігів запропонованих назв слайдів з ідеями
претекстового завдання 2 та записати це у поле самооцінки.
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Результати навчального експерименту, в межах якого досліджувався
розвиток гіпотетичного, аналітичного, критичного мислення та здібності до
узагальнення на основі предметних розумових дій, продемонстрували високу
ефективність в межах навчальних курсів, що базувалися на метокогнітивному
підході та еко-гуманістичній технології саморозвитку. Виявлені психологічні
закономірності формування мислення здобувачів в межах різних навчальних
предметів мають перспективу перенесення на будь-яку навальну дисципліну за
умови її викладення у форматі завдань, що вимагають розумових дій.
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РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ В МЕЖАХ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Проф. Сергеєва Т.В., ст. викл. Лисенкова Т.М.,ст. викл. Ткаченко С.В.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
В сучасних умовах високотехнологічного і мінливого суспільства
виникла гостра необхідність у переорієнтації навчання на розвиток таких
здібностей, які дозволяють не тільки вижити в умовах невизначеності, а й
повноцінно жити і продуктивно працювати в динамічному соціальному і
трудовому середовищі, що постійно розвивається [1, 2]. Цілком логічно постало
завдання розвитку загального, соціального, емоційного інтелекту взагалі, і
аналітичного, гіпотетичного, критичного мислення, зокрема. Таке завдання
стало справжнім викликом для системи освіти, яка традиційно орієнтувалася на
знання навчального предмета, а не на комплексний розвиток особистості учня.
У зв'язку зі зміною парадигми відбулася кардинальна зміна вектора
освіти, яка стала студент-центрованою, і переорієнтації на розвиток
компетентностей, в які знання увійшли тільки як окрема складова разом з
уміннями, навичками, здібностями і навіть якостями учнів [3, 4]. Однак,
рішення нових завдань не забезпечено додатковим ресурсом часу. Тому
розвивати інтелект в існуючих часових рамках можливо тільки через навчальні
дисципліни за рахунок предметних завдань, вирішення яких вимагає
усвідомлених інтелектуальних дій, що лежать в основі тієї чи іншої
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інтелектуальної здібності. Ключовою інтелектуальною здатністю, яка
характеризує рівень розвитку мислення, є здатність до узагальнення. Саме вона
відрізняє справжнього аналітика, вченого, ефективного менеджера, який може
вирішувати нестандартні проблеми в умовах невизначеності.
Розвиток інтелектуальних здібностей до узагальнення можливий в рамках
будь-якої навчальної дисципліни. Наведемо реалізацію цієї складної задачі на
прикладі дисципліни ―іноземна мова‖. Міждисциплінарною дослідницькою
групою STV-team було розроблено навчальний е-курс для розвитку
мовленнєвої компетентності студентів на базi внутрішніх розумових дій, які
лежать у основі вирішення мовленнєвих завдань [5, 6]. Запропонованій е-курс
«Іноземна мови фахового спрямування» розвиває актуальні комунікативні
навички: пошук і використання інформації через читання та слухання; розвиток
актуальних мовленнєвих навичок і вмінь; розвиток аналітичного,
гіпотетичного, критичного мислення та інтелектуальної здібності до
узагальнення. Кожне завдання охоплює мету, спосіб вирішення і
самооцінювання. Наведемо узагальнюючі завдання.
Перше підсумкове завдання стосується реферування (письма).
Студентам пропонується написати реферат у текстових полях, використовуючи
запропонований формат та алгоритм, наведені в інструкціях навчального
посібника. Студентам повідомляють, що реферат - це короткий опис основних
ідей статей, книг, виступів тощо. Завданням написання реферату є
відображення основних значень довшої інформації, не втрачаючи жодної
суттєвої частини інформації, а також без зміни акценту наданої інформації.
Завдання спрямоване на розвиток навички реферування, що сприяє
формуванню вміння узагальнення як ключової інтелектуальної здібності. Це
основна навичка обробки інформації, яка визначає ефективність вирішення
проблем. У розділі "Як це зробити?" студентам пропонується дотримуватися
алгоритму:
1. Прочитайте текст від початку до кінця
2. Поділіть текст на змістовні частини та запишіть їх заголовки. 3.
Перетворіть заголовки в план. 4. Опишіть коротко кожен пункт, що
упорядковує текст як реферат. Для цього зверніть увагу на заголовок; далі треба
виділити центральні ідеї, факти та деталі; відшукати ключові слова, підібрати
смислові фрази. 5.Зверніть увагу, щоб кожен пункт було висловлено якомога
стисліше. За потреби змініть порядок пунктів, щоб зробити побудову більш
логічною. При цьому подбайте, щоб значення оригіналу не було змінено або
доповнено. 6. Для того, щоб викласти ідеї тексту логічна, студентам може
знадобитися: висловити взаємозв'язок в часі; перерахувати низку пунктів або
ідей; висловити причину чи наслідок; висловити думку, яка суперечить тому,
шо було сказано раніше; надати приклади чи ілюстрації; переформулювати або
підкреслити написане; підвести підсумки написаного; надати інші аргументи,
що підтверджують вже згадану ідею. 7. Перегляньте текст та перевірте, чи ви
підготували якісне резюме тексту англійською мовою. Якщо ви не повністю
задоволені, внесіть необхідні вдосконалення та перепишіть абзац. 8. Спробуйте
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переказати своїми словами згідно плану текст вашого реферату. У розділі "Як
оцінювати?" студентам пропонується підрахувати та підсумувати кількість
абстрактних полів, які вони заповнили, та кількість корисних висловлювань, які
вони використали. Вони повинні ввести цю суму в поле самооцінки, маючи на
увазі вказану максимальну кількість балів за зміст та за лексичне наповнення.
Друге підсумкове завдання стосується рецензування (письма). Студентам
пропонується переглянути текст відповідно до запропонованої схеми та
алгоритму, наведених в інструкціях до підручника. Вони повинні записати
критичний огляд у відповідні текстові поля. Студентам повідомляють, що огляд
- це критична перевірка статті, книги, п‘єси, телевізійного шоу, тощо. Завдання
спрямоване на розвиток критичного мислення. Сама структура критичного
огляду сприяє розвитку навичок узагальнення та змушує дисциплінувати
думку, оскільки в тексті є необхідність виділити: мету, предмет опису, адресата
(кому текст призначений), актуальність та новизну тексту, методи (якщо такі є),
які використовувались, авторський стиль та висновки. У розділі "Як це
зробити?" студентам пропонується визначити: тему - тобто предмет
обговорення або письмовий матеріал; актуальність - тобто своєчасність,
терміновість; адресат - тобто особа (або група), якій спрямований цей текст;
основні питання - тобто важливі моменти, які обговорюються; новизна - тобто
оригінальність; методологія - тобто сукупність методів, що використовуються
для вирішення проблем; теоретичне значення; практичне значення - тобто
можливі практичні застосування цієї інформації; знайти спірні моменти; дати
свій критичний аналіз твору. У розділі "Як оцінювати?" студентам
пропонується підрахувати кількість заповнених полів критичного огляду та
кількість корисних висловів, які вони використали. Вони повинні ввести цю
кількість у поле самооцінки, маючи на увазі максимальну кількість балів за
змістовність та лексику.
Третє підсумкове завдання поділене на дві підзадачі і стосується анотації
(письмо).
У першій підзадачі студентам пропонується узагальнити текст кількома
реченнями відповідно до інструкцій підручника "Що робити?". Вони повинні
ввести відповіді у відповідні текстові поля. Завдання спрямоване на розвиток
вміння подавати текст на високому рівні узагальнення. Їм повідомляють, що
анотація - це суть тексту, виражена кількома словами. Під час написання
анотації мета полягає в тому, щоб передати головне значення, не втрачаючи
суттєвих деталей, а також не змінюючи наголосів. Здатність лаконічно
висловити суть проблеми свідчить про високий рівень інтелекту та є
передумовою успішного вирішення проблеми. У розділі "Як це зробити?"
студентам пропонується висловити суть тексту на основі своїх знань,
намагаючись підкреслити такі моменти: Яка основна ідея тексту? У чому
оригінальність тексту? Хто є адресатом тексту? У розділі "Як оцінювати?"
студентам пропонується підкреслити вислови, які вони використовували із
запропонованого списку під час написання анотації. Вони вибирають свою
кількість з випадаючого меню, враховуючи максимальну кількість балів.
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У другій підзадачі студентам пропонується записати нову інформацію,
яку вони дізналися з тексту, у колонці "Я дізнався, що ..." у таблиці
передтекстового завдання 2 та визначити ступінь інформативності тексту,
використовуючи підручник . Завдання узагальнює всю виконану роботу. Це
дозволяє не лише оцінити значущість тексту, а й самооцінити динаміку
розвитку учнів, досягнуту в процесі роботи. Це створює передумову для
подальшого розвитку мотивації до навчання. У розділі "Як це зробити?"
студентам пропонується записувати нову інформацію, яку вони дізналися з
тексту, за елементами в текстовому полі. Вони повинні використовувати
виділені ідеї (завдання для читання 1), план презентації (завдання для читання
4), реферат (підсумовуючи завдання 1), критичний огляд (підсумовуючи
завдання 2) та анотацію вище для допомоги. Студентам рекомендується
звернути увагу на узгодження своїх пунктів із вступною фразою "Я дізнався,
що ...", порівняти відповіді зі своїми власними ідеями в передтекстовому
завданні 2 для оцінки рівня їх гіпотетичного мислення та ерудиції, а також
інформативності тексту. У розділі "Як оцінювати?" студентам пропонується
вибрати кількість пунктів, які вони перелічили, зі спадного меню, враховуючи
максимальну кількість балів.
Четверте підсумкове завдання стосується презентації (виступу).
Студентам пропонується зробити короткий звіт за темою та записати його за
допомогою програми "Аудіозапис". Їм рекомендується завантажити запис на
свій персональний комп‘ютер і надіслати його на свій смартфон. Нарешті, їм
пропонується відтворити запис у своїй групі, відповісти на можливі запитання
та запропонувати оцінити свій звіт відповідно до критеріїв чіткості,
зацікавленості та якості викладу. Це завдання розвиває вміння подавати
результати роботи у формі узагальненого усного виступу. У ньому
концентруються ключові інтелектуальні, творчі та соціально-психологічні
навички для узагальнення, виділення ключових ідей та цікавого представлення
їх цільовій аудиторії. Презентація доповіді та її обговорення також вимагає
добре розвинених комунікативних навичок мовлення (монологічне та
діалогічне мовлення). У розділі "Як це зробити?" студентам пропонується
завантажити програму «Аудіозапис», дотримуючись вказівок у «Підручнику»
та дотримуючись рекомендацій: використовуйте основні ідеї, сформульовані в
завданні 4, як план; переглянути реферат (підсумовуючи завдання 1),
критичний огляд (підсумовуючи завдання 2) та анотацію (підсумовуючи
завдання 3), щоб зосередитись на основних моментах; написати короткий звіт з
10 фраз; максимально спростити та скоротити речення, щоб їх було легко
вимовляти; переконайтесь, що всі слова вимовлені правильно; репетируйте
читання звіту вголос з паузами, інтонаціями та логічними наголосами; запишіть
свій звіт, коли вас влаштовує його якість. У розділі „Як оцінювати?‖ студентам
пропонується попросити кожного одногрупника поставити аргументовану
середню оцінку за свій звіт відповідно до критеріїв чіткості, зацікавленості) та
якості презентації, а потім обчислити середній бал та внести його в «поле
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самооцінки».
Таким чином, як показало дослідження, розвиток ключової
інтелектуальної здатності до узагальнення можливий у межах будь-якої
навчальної дисципліни, навіть у форматі електронного навчання. Для цього
необхідно у заключній частині тематичного модуля сформулювати предметні
завдання для узагальнення засвоєного матеріалу у форматах анотацій,
критичних оглядів, тез та презентацій. Рішення таких завдань має
підтримуватися туторіалами, в яких представлені алгоритми необхідних дій,
структури документів, корисні терміни і вислови, рекомендації «Що робити» і
«Як оцінювати». Перспектива подальших досліджень лежить в площині
організації навчального предмета навколо його сутності [7], яка виводиться
учнями на шляху простеження історії походження предмета і з якої виводяться
всі явища предмета за допомогою специфічних предметних дій. Така
організація сприяє розвитку здатності до узагальнення і вимагає високої
професійної компетентності авторів.
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК
УМОВА ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ
Проф. Сергеєва Т.В., доц. Турлакова Н.Б., доц. Назимко О.В. (Харківський
національний університет будівництва та архітектури)
Цілеспрямований розвиток соціального та емоційного інтелекту став
нагальною потребою нашого часу. Цілі навчальної програми наступного
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покоління включають розвиток загальних компетентностей, які базуються на
соціальному та емоційному інтелекті. Розвиток інтелекту - це складний процес,
що вимагає розуміння психологічних законів як самого процесу розвитку, так і
вікових особливостей здобувачів. В рамках міжнародних проектів, присвячених
розвитку здобувачів як агентів позитивних змін у галузі сталого розвитку, була
створена навчальна програма з розвитку особистої ефективності студентів на
основі екогуманістичних принципів [1, 2]. Курси розвитку узагальнених
компетентностей [3, 4, 5] зосереджені на особистій ефективності в контексті
перетворення несприятливих умов (нестача в спілкуванні, конфліктна
взаємодія, стресові ситуації, дефіцит часу) у конструктивну діяльність. Курси
призначені для інтерактивної навчальної діяльності, заснованої на всебічному
короткому викладі концепцій та теорій саморозвитку для покращення ясності
та усвідомлення його сутності для розвитку когнітивних та особистісних
ресурсів ефективного агенту позитивних змін.
Багатоцільові навчальні матеріали використовуються для: а)
саморозвитку здібностей та якостей, які мають значення для ефективного
функціонування в період трансформацій; б) практики саморозвитку на основі
розуміння його сенсу та засобів реалізації; в) створення навчального
середовища для розвитку агентів позитивних змін.
Багатоцільові навчальні матеріали використовуються для: а)
саморозвитку здібностей та якостей, які мають значення для ефективного
функціонування в період трансформацій; б) практики саморозвитку на основі
розуміння його сенсу та засобів реалізації; в) створення навчального
середовища для розробників факторів змін.
У рамках цієї загальної мети курси спеціально пропонують:
• реалізацію мотивів та визначення цілей розвитку особистих ресурсів, що
підтримують ефективну професійну та соціальну діяльність;
• виявлення послідовних закономірностей процесу, спрямованого на
перетворення несприятливих умов у конструктивну діяльність;
• відображення набутих знань у контексті особистих потреб для
виявлення зон розвитку особистості, групи та середовища;
• навмисне застосування основних моделей, стратегій та стилів
професійного та особистісного саморозвитку;
• узагальнення набутого досвіду та створення плану професійного та
особистісного розвитку в умовах повсякденності у форматі «Індивідуальний
щоденник навчання».
Після успішного проходження курсу розвиваються результати навчання у
вигляді конкретних компетентностей, здібностей та особистих якостей, що
базуються на соціальному та емоційному інтелекті. Результати
експериментальних досліджень, що відбувались за умови природничої
підготовки в університеті, довели, що студенти здатні:
• продемонструвати знання та розуміння сучасних вимог до професійного
та особистісного зростання у динамічно мінливому високотехнологічному та
інтегруючому світі, а також найвищі стандарти досягнень у саморозвитку
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професійних та особистих здібностей та якостей;
• саморозвиватися і вчитися навчатися, а також вчитися з життя;
розвивати аналітичне та критичне мислення та розуміння; оцінювати ідеї,
пропозиції; формувати докази; зробити відповідні висновки та узагальнити
аргументи; генерувати творчо нові ідеї;
• роботу з високим ступенем співпраці; приймати рішення, а також
розробляти етичні рамки для прийняття рішень; повагу до точок зору,
виведених з інших чи іншого культурного походження; оцінити різноманітність
та полікультурну якість сучасного європейського суспільства; визначити або
працювати над досягненням цілей для особистого, академічного та кар‘єрного
розвитку; проактивно сприймати мінливі ситуації; бути відповідальним і
самокритичним за власні вчинки;
• отримувати та відповідати на різноманітні джерела інформації; виявляти
та використовувати належним чином джерела відповідної інформації та
інструментів; ефективно та критично використовувати стандартні та електронні
ресурси; точно і доречно посилатися на джерела; правильно використовувати
термінологію; висловлювати та спілкуватися з різною аудиторією належним
чином в усній та письмовій формі.
Всі ці результати імпліцитно містять розвинений соціальний та
емоційний інтелект.
Курси дають можливість студентам підвищити свої професійні та
особисті здібності та якості:
1. забезпечити додаткові та перехресні транзакції, щоб уникнути
маніпуляцій;
2. перевести конфлікт у конструктивний курс;
3. керувати стресовими ситуаціями;
4. використовувати типологію для ефективної взаємодії;
5. керувати часом, бачити ключові області результатів, визначати
пріоритети, делегувати.
Використовуються оригінальні навчальні заходи та методи навчання.
Курси забезпечують інноваційний підхід до моделювання екзистенціальної
ситуації для когнітивного та особистісного розвитку студентів. Більший акцент
робиться на самостійному індивідуальному навчанні. Студенти піднімають
сходи компетентності від стадії несвідомої некомпетентності через стадію
свідомої некомпетентності до стадій свідомої компетентності та несвідомої
компетентності [1]. Для цього в контексті цільової теми організовується
навчальний захід для надання інформації, яка спонукає пройти 5 етапів
екзистенційного кола розвитку, відповідаючи на ряд внутрішніх питань [1].
1-й етап ознайомлення з проблемою спрямований на виявлення
особистісного сенсу розвитку шляхом створення реальної проблемної ситуації
для усвідомлення нестачі індивідуальних ресурсів (компетенцій) для реалізації
особистих почуттів за умови реальної життєвої діяльності. Внутрішнє питання:
чи інформація має для мене особистий сенс?
2-й етап зони ідентифікації індивідуального розвитку спрямований на
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виявлення можливості реалізації особистого почуття шляхом аналізу
внутрішніх ресурсів (досвід, мотивація, цілі, компетентності, здібності, якості,
навички, стиль пізнання), рівня розвитку в контексті виявлених потреб, а також
їх відповідність вимогам поточної ситуації. В результаті зона індивідуального
розвитку визначається за допомогою техніки профілю компетентності курсу та
суперпозиції профілю особистої компетентності [5]. Виявлені недоліки служать
орієнтацією для програми індивідуального розвитку. Внутрішнє питання
полягає в тому, чи можу я реалізувати особистий сенс за допомогою власних
ресурсів?
3-й етап вибору видів діяльності спрямований на обмін теоретичними
знаннями шляхом розгляду різних підходів у контексті виявлених потреб в
індивідуальному розвитку. В результаті вибирається або розробляється
програма дій з відновлення виявленого дисбалансу між рівнем розвитку
індивідуальних ресурсів та поточною ситуацією. Внутрішнє питання полягає в
тому, які варіанти я маю?
4-й етап практики спрямований на розвиток практичних навичок
студентів у процесі вирішення структурованих завдань шляхом створення
спеціальних практичних ситуацій для студентів, що випробовують
ефективність обраної стратегії для задоволення виявлених потреб у розвитку
індивідуальних ресурсів.
5-й етап узагальнення спрямований на автоматизацію набутих знань та
розвиток у студентів навичок, умінь та якостей шляхом перенесення обраної
ефективної стратегії в реальні умови життєвої діяльності. В результаті
автоматизація дій та інтеграція в окремі ресурси здійснюються на основі
спеціально розробленого плану реальних практичних дій. Відбувається
поступовий перехід від конкретних практичних завдань до нестандартних
творчих завдань.
Курси супроводжуються веб-сесіями під керівництвом репетиторів
(наставників - методистів), що забезпечують широкі методологічні та
концептуальні основи для навчання студентів під час введення кожного
основного розділу. Інтерактивні семінари використовуються для вивчення цих
методів та концепцій, а також для вивчення застосування принципу до
фактичних сценаріїв, що збільшуються. Програма керованого навчання
використовується для підтримки як лекцій, так і програм семінарів. Очікується,
що студенти візьмуть участь у веб-дискусії на тему, викладену в навчальному
посібнику.
Пакет навчально-методичних матеріалів для навчальної програми
інтерактивного курсу професійного та особистісного саморозвитку включає:
1. підручники з розвитку загальних компетентностей для підвищення
ефективності особистості;
2. інтерактивні лекції для розробки внутрішніх та зовнішніх ресурсів;
3. інтерактивний курс презентацій Power Point та відео-лекції;
4. самостійно розробляти базу даних навчальних матеріалів для
інтерактивних курсів;
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5. навчальні посібники для студентів та посібник для наставників;
6. програма побудови пізнавальних та особистих профілів учнів.
Щодо методів оцінки, критеріїв та режиму використовується
інноваційний режим самооцінки. Спеціально розроблена програма дозволяє
створювати індивідуальні когнітивні та особисті профілі на початку, в середині
та в кінці навчального процесу, щоб відстежувати динаміку розвитку та
налаштовувати курс на особисті потреби. Спеціальна матриця, побудована на
отриманих даних, допомагає створити індивідуальну програму саморозвитку.
Усі результати навчання оцінюються з урахуванням різних предметних
областей як у курсових роботах, так і в іспиті. Під час іспиту перевіряється ряд
основних областей та відповідних навичок. Курсові роботи зосереджені на
окремих сферах орієнтовного змісту: 1. Курсова робота - узагальнення набутого
досвіду у форматі «Особистий щоденник навчання» 2. Курсова робота - Есе
2000 - 3000 слів.
Результати дослідження показали, що ефективний розвиток соціального
та емоційного інтелекту є складним завданням, що вимагає системного підходу
до організації навчальних завдань, вирішення яких можливо за допомогою
конкретних предметних дій. Моделювання ситуацій, що вимагають вирішення
на основі соціального та емоційного інтелекту, усвідомлення необхідності
вирішення такої ситуації та шляхів ефективних рішень, успішне використання
освоєного методу в ряді інших ситуацій із переходом у повсякденність - все це
етапи формування інтелекту учнів. Проявом розвитку соціального та
емоційного інтелекту є компетентність у ефективному вирішенні проблем;
особисті якості об‘єктивності, відповідальності, емпатії, гнучкості,
креативності, самостійності та активності; здібності до рефлексії та
синергетичної взаємодії. Всі ці ресурси можна розробляти та вимірювати в
рамках еко-гуманістичної технології. Подальші дослідження вимагають більш
чіткого розуміння психологічної природи процесу формування.
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Е-ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ, ЯК УМОВА
ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕОРІЇ В ПРАКТИКУ
Проф. Сергєєва Т.В., ст. викл. Перелигіна О.І., викл. Новицька Д. Є. (Харківський
національний університет будівництва та архітектури)
Загальновідомо, що молодий фахівець, який тільки починає свою кар'єру,
часто виявляється непідготовленим до виконання досить простих практичних
завдань, в основі яких лежить автоматизований навик. Дослідження показало,
що з чотирьох етапів розвитку знань, умінь і навичок [1], які включають
«неусвідомлене незнання - усвідомлене незнання - усвідомлене знання неусвідомлене знання», останній етап становить найбільшу проблему для
освіти в університетах.
Формування автоматизованого знання у вигляді навичок вимагає великої
кількості успішних рішень різноманітних завдань одним способом, що через
дефіцит часу, відведеного на навчання, практично неможливо у межах
існуючих навчальних програм. Зазвичай, ця частина навчання реалізується вже
на робочому місці, тому існує думка про непідготовленість і, навіть,
некомпетентність молодих фахівців.
Сучасні е-технології навчання створили нові можливості для вирішення
цієї проблеми [2]. Розумні тренажери дозволяють автоматизувати знання вже у
процесі самого навчання, що було практично неможливо в традиційному
навчанні [3].
Перехід знання у навик відбувається через завдання, які виникають у
різних ситуаціях, але вирішуються одним способом. Певна кількість успішних
рішень таких завдань призводить до автоматизації способу розв'язання та
інтеграції сформованих умінь, навичок та здібностей у внутрішні ресурси
індивіда.
У зв'язку з цим, особливий інтерес становить такий навчальний предмет,
як іноземна мова, де формування мовних навичок обов'язкова умова
комунікації. Знання правил не гарантує користування мовою. Ефективне
використання лексичних та граматичних ресурсів у вигляді правил можливо
тільки за умови їх автоматизації.
Традиційно володіння мовою пов'язують з доброю пам'яттю, волею та
старанністю. Сучасні навчальні е-технології дозволяють подолати ці труднощі
й швидко трансформувати здобуте знання у навик.
У межах Еко-гуманістичної Технології Саморозвитку [4, 5] була
розроблена система технік та інструментів автоматизації знань на основі
психологічних закономірностей роботи пам'яті та мислення. Далі наведено
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приклади.
Техніка формування навичок говоріння заснована на поетапному
формуванні та автоматизації в рамках е-навчання мовленнєвих дій з вирішення
реальних завдань усного спілкування на основі Інтерактивної Матриці
Говоріння. Техніка розвиває здатність спонтанно та лаконічно відповідати на
запитання, описувати та порівнювати об'єкти / образи / ситуації, обговорювати
та приймати рішення, обґрунтовувати свій вибір.
Розвиток навику здійснюється у процесі вирішення завдань, що
вимагають аналізу умов, постановки мети, планування, використання
допоміжних ресурсів і оцінки ефективності рішення. Стратегія поетапного
формування навику полягає в поступовому зменшенні розгорнутих аналітичних
навчальних дій, здійснюваних спочатку в письмовій, а потім в усній формі з
поступовим ускладненням рішення за рахунок зменшення допомоги у вигляді
інструкцій, е-словників, ментальних карт, аудіо-записів зразків відповідей.
Відбувається перехід від навчальної ситуації до практичної з
трансформацією аналітичних дій в практичний навик. Використовується
оригінальний прийом аудіозапису монологічного і діалогічного мовлення з
віртуальним партнером із подальшим прослуховуванням і порівнянням зі
зразковою відповіддю з метою самооцінки на основі запропонованих критеріїв.
Отримані результати та час заносять в інструмент обчислення ефективності
рішення завдання (Progress Bar) і у разі оцінки нижче 0.7 надається можливість
повернутися до завдання з метою вдосконалення навику.
Техніка формування навичок письма в рамках е-навчання заснована на
автоматизації практичних дій з вирішення завдань Інтерактивної Комплексної
Матриці, яка забезпечена інструкцією по роботі в кожному полі матриці та
таймером для контролю часу виконання завдання. Матриця поетапно розвиває
здатність аналізувати умови, ставити мету, планувати та реалізовувати
завдання, використовувати допоміжні ресурси й оцінювати ефективність
рішення.
Для цього в полях матриці «завдання» вказується мета на основі аналізу
умов завдання (виділення ідеї та ключових слів), здійснюється вибір теми,
цільового читача, типу документа та комунікативної функції з випадаючих
списків. Колір маркірує правильність вибору. У полях матриць планування і
реалізації рішення, що мають структуру цільового документа, здійснюються
цілеспрямовані дії відповідно до запропонованого алгоритму.
У випадку необхідності доступні допоміжні ресурси в форматі
ментальних карт. У полях матриці оцінки розвивається навик самооцінки
відповідно до критеріїв за рівнями: А (відмінно), В (дуже добре), С (добре), D
(задовільно). Для оцінки ефективності рішення використовуються різні кольори
для маркування граматичних і лексичних одиниць. Відповідь порівнюється зі
зразком і вносяться корективи. Формулюються проблеми, які виникли в ході
виконання завдання і планується індивідуальний план їх подолання. Час і
результат виконання завдання переносяться у Progress Bar.
Мнемотехніка SMT (Scrolling Mnemonic Technique) формує унікальний
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навик інтеграції лексичних та граматичних знань у контексті ситуації за
допомогою «прокрутки» активної лексики через граматичну конструкцію з
оптимальною частотою повторень в тематичному ситуативному контексті
безпосередньо у ситуації мовного спілкування. У SMT використовується два
режими роботи: 1) письмовий - рекомендується на початковому етапі освоєння
матеріалу для усвідомлення типу граматичної конструкції та принципу роботи;
2) усний - рекомендується на наступних етапах для автоматизації досвіду
спонтанного використання доречної лексики та конструкцій при говорінні в
залежності від вимог ситуації. Пропонується наступний алгоритм роботи: 1)
ознайомитися з умовою завдання та прикладом, враховуючи колір, що маркірує
«зони прокрутки»; 2) зіставити ментальну матрицю з прикладом на основі
співпадаючих кольорів; 3) лексично визначити ресурси ментальних карт на
предмет їх змісту, структури та складу в контексті ментальної матриці на основі
співпадаючих кольорів; 4) наповнити ментальну матрицю змістом,
використовуючи лексичні ментальні карти та колір, як орієнтир; 5)
«прокрутити» через «скроллінговий тренажер» якомога більше ресурсів, щоб
довести використання ментальної матриці до автоматизму.
Мнемотехніка CMT (Cross-Form Mnemonic Technique) забезпечує
ефективне запам'ятовування граматичного матеріалу на основі індивідуальної
настройки на оптимальне повторення «граматичних дій» на перетині форми і
значення. «Граматичні дії» спрямовані на усвідомлення сенсу - нерозривному
сутнісному зв'язку форми і змісту. У випадку з іноземною мовою це впізнавання відомих значень за формами мови, що вивчається. CMT дозволяє
цілеспрямовано використовувати «граматичні дії» для запам'ятовування
матеріалу. В поєднанні з VMT вона забезпечує оптимальне число повторень,
для трансформації граматичних знань в автоматизований навик і переходу з
короткочасної
пам'яті
в
довготривалу
на
основі
мимовільного
запам'ятовування. CMT реалізується в форматі таблиць Excel. Основне
завдання полягає в тому, щоб: 1) на перетині англійської форми слова і його
смислової функції визначити конкретне значення слова (в формі перекладу); 2)
порівняти результат зі зразком; 3) при збігу - перейти до наступної задачі, при
помилці - видалити результат і при наступній спробі повернутися тільки до
порожніх клітинок; 4) при кожній новій спробі число порожніх клітинок
зменшується, поки всі клітинки не заповнюється правильним результатом
граматичних дій. Це сигнал про те, що весь матеріал запам'ятали і
автоматизували. У таблицях представлені різні опції підтримки або допомоги:
правило, приклад, малюнок, переклад функції.
Мнемотехніка L3MT (Lexical Mind Map Mnemonic Technique)
спрямована на ефективне запам'ятовування великих обсягів іноземної лексики в
рамках е-навчання за рахунок індивідуальної настройки на її оптимальне
повторення. L3MT забезпечує ефективне мимовільне запам'ятовування системи
понять за допомогою візуалізації їх зв'язків з системоутворюючою темою,
розвиває системне, логічне, асоціативне і просторово-образне мислення,
здатність до прийняття рішень і генерації ідей. Лексичні ментальні карти
197

(LMM) використовуються в якості підтримки в ході планування і реалізації
рішення задач. LMM діляться на 3 типи (організаційний / порівняльний /
оціночний). LMM може містити приховану інформацію: 1) лексичні одиниці,
які стосуються теми, її категорій / під категорії для самостійної побудови LММ,
порівняння зі зразком, запам'ятовування і відтворення по пам'яті; 2) переклад
(значення) лексичної одиниці, для запам'ятовування зв'язку її форми і значення
і для самоконтролю. Алгоритм залежить від типу LММ: а) з прихованим
переліком слів; б) з прихованим перекладом слів. У режимі a) називається /
записується список слів в категорії, а потім відкривається вихідний список і
порівнюється зі створеним. Якщо результат є задовольним - список
залишається відкритим. Якщо ні - список закривається і через певний час
алгоритм повторюється, поки всі списки не будуть відкриті. У режимі б)
називається / записується переклад лексичної одиниці, а потім відкривається
правильна відповідь. Якщо переклад збігся зі зразком - він залишається
відкритим. Якщо ні - через час алгоритм повторюється поки все переклади не
будуть відкриті.
Мнемотехніка VMT (Visor Mnemonic Technique) забезпечує ефективне
запам'ятовування великих обсягів іноземної лексики в рамках е-навчання за
рахунок індивідуальної настройки на її оптимальне повторення. У VMT
використовується психологічний механізм автоматизації і трансформації
знання в навик за рахунок переведення іншомовної лексики з короткочасної
пам'яті в довготривалу на основі мимовільного запам'ятовування. VMT
реалізується в форматі таблиць Excel для інтерактивного словника, в колонках
якого представлена лексична одиниця в вигляді: аудіозапису вимови; форми
англійською мовою; значення рідною мовою; прикладу вживання в реченні.
Для запам'ятовування в таблиці виділена інтерактивна зона. У VMT можливі 5
режимів в залежності від стимулу і об'єкта запам'ятовування, якими можуть
виступати: звучання, форма, значення, приклад вживання лексичної одиниці.
Алгоритм запам'ятовування наступний: 1. відповідно до обраного режиму
колонка з об'єктом запам'ятовування «маскується» білим кольором шрифту
(виняток становить запис вимови); 2. при орієнтації на стимул об'єкт
запам'ятовування вимовляється або записується в інтерактивній колонці; 3.
колонка з об'єктом запам'ятовування «демаскується» шляхом повернення
шрифту початкового кольору; 4. оригінал порівнюється з варіантом відповіді і
при збігу, здійснюється перехід до наступного рядка, а при розбіжності,
відповідь видаляється або поле клітинки фарбується фоном; 5. через певний
проміжок часу алгоритм дій повторюється тільки з незаповненими або
пофарбованими клітинками, при правильній відповіді фон видаляється; 6.
цикли повторюються, поки все клітинки не будуть заповнені.
Техніка формування навику самоуправління розвитком заснована на
індивідуалізації навчання. Вона дозволяє на основі стартового тесту скласти
індивідуальну програму навчання в форматі Progress Bar (РВ), де представлені
коди завдань в рамках модуля з посиланням на тип тесту, до якого вони
готують і з колірними маркерами рекомендованого рівня опрацювання
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(вивчальний і переглядовий) і типів завдань (практичні, контрольні,
мнемотехніки). РВ - багатофункціональний інструмент, який одночасно
служить: 1) навігатором, який дозволяє перейти з індивідуальної програми до
конкретного завдання на навчальній платформі; 2) оцінює і відображає
успішність навчання, на основі формули розрахунку ефективності вирішення
завдань в форматі графіка успішності та індивідуального профілю готовності до
здачі іспиту. Алгоритм роботи в РВ вимагає: 1) ознайомитися з темою модуля;
2) працювати послідовно, виконуючи кожне завдання відповідно до колірних
маркерів рекомендованого рівня опрацювання; 3) заходити в окреме завдання
за кодом і посиланням; 4) виконувати завдання на платформі відповідно до
його умов; 5) Після закінчення виконання завдань занести дані про реальну
швидкість, повноту і точність рішення до відповідних колонок РВ; 6)
ознайомитися з результатами, відображеними на графіку успішності, і
повернутися до завдань, ефективність яких нижче 0.7; проаналізувати причину
помилок і повторно виконати частини завдання, марковані червоним (доступ до
наступного модуля відкривається тільки за умови ефективності не нижче 0.7 у
всіх завданнях модуля); 7) в результаті успішного виконання всіх завдань
модуля ознайомитися з досягнутим рівнем, що відображається в форматі
профілю; 8) перейти до наступного модуля, повторюючи запропонований
алгоритм. Таким чином, сучасні е-технології дозволяють розробити техніки і
інструменти автоматизації знань з метою трансформації теорії в практику. Така
автоматизація своєю суттю відрізняється від традиційного підходу до
формування досвіду методом частого повторення зразка. В її основі лежить
автоматизація внутрішніх процесів в ході усвідомленого рішення предметних
завдань, що дозволяє повернути навик в свідомий режим в разі вирішення
нестандартних завдань або виправлення помилок. Пропоновані техніки
демонструють різні використання методу, що створює перспективу
перенесення технології усвідомленої автоматизації знання на інші предметні
області.
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Проф. Сергеєва Т.В., ст. викл. Ушакова С.В., доц. Рачковский О.В.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Ефективність освітнього процесу залежить від взаємодії його трьох
основних складових: студентів – викладачів – навчального середовища. Перш
ніж розробляти сучасні навчальні програми треба детально вивчити
характеристиках учасників цієї взаємодії. Цілеспрямоване дослідження, що
проводилося у Харківському Національному Університеті Будівництва та
Архітектури, показало досить виразні результати вивчення характерних
особливостей сучасних здобувачів вищої освіти. Наведемо їх узагальнення.
Для 70% студентів, що навчаються у технічному виші характерно
наступне.
У більшості сучасних студентів відсутнє визнання потреби у знаннях під
приводом їх необов'язковості для досягнення життєвого успіху та необмеженої
доступності через інтернет, що є небезпечною тенденцією, як для суспільства в
цілому, так і для конкретної людини. Студенти вважають себе компетентніше
викладачів у роботі з інформацією, бо вміють легко її отримувати. Але вони не
визнають, що роблять це безсистемно. Серфінг по інтернету став для них
способом життя. Студенти не розуміють різниці між «шумом», «інформацією» і
«знанням». Вони не усвідомлюють, що «інформація» у відмінності від «шуму»
несе щось нове, але тільки знання дають розуміння зв'язків, що містяться у
інформації і розкривають сенс дій, як умови прийняття самостійних рішень.
Сучасні студенти соціалізуються через онлайн мережі. Віртуальна
реальність замістила у них не тільки реальну, а й традиційно значущих людей:
батьків і викладачів. Стався вихід з під локального контролю. Зовнішні агенти
впливу стали діяти через потужні соціальні мережі, які сформували нові моделі
поведінки. Найближче оточення втратило своє значення з появою можливості
втечі у віртуальний світ. Це значно ускладнило виховний вплив на студентів.
Сучасні студенти, з одного боку, відчувають найвищий рівень свободи і
незалежності, а з другого, постійно переймаються думками оточення під
впливом соціальних мереж. Це робить їх залежними від зовнішньої оцінки [1].
В змаганні амбіцій студенти проявляють свою самоідентичність в перебільшене
позитивному прикрашеному вигляді. Привабливі імітації, що видають бажане
за дійсне, інтегрують у свідомість і нівелюють кордони між реальним і
віртуальним. Імітована компетентність маскує неусвідомлене невігластво.
Комфортний стан задоволення собою без зайвого напруження
порушується вимогами навчання у виші, що потребує системного підходу,
вольових та інтелектуальних зусиль. Нездатність до важкої інтелектуальної
роботи є слідством того, що по суті, діти отримали необмежений доступ до
інформації, але не до знань і цінностей поза дією «зони найближчого розвитку»
[2], раніше особистісного морального і інтелектуального дозрівання.
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Відмова молоді від набуття складних компетенцій сягає корінням у 60-і
роки минулого століття. Тоді революційний рух західної молоді під гаслами
гуманістичної ідеології зруйнував всі зовнішні припони на шляху до
необмеженої свободи і самовираження, аж до свободи від моралі. Традиційна
ознака західної моралі – відповідальність була заміщена емпатією, а відчуття
отримали верх над волею і суспільною свідомістю. Людина стала вибирати те,
що гармонізує її внутрішній стан, а не те, що потрібне іншим. Тому виник
соціально небезпечний дисбаланс у виборі професій, або пріоритет мрій над
здоровим глуздом. Приклад: 50 осіб на місце на журналістику і відсутність
бажаючих отримувати інженерні спеціальності, що так потрібні економіці.
Але ефективне навчання сучасних студентів не є недосяжним для
досвідчених, компетентних і креативних викладачів. Цьому, перш за все,
сприяє переорієнтування традиційного предмет-центрованого навчання на
студент-центроване. В його межах необхідне використання когнітивних і
особистісних характеристик сучасних студентів для їх цілеспрямованого
розвитку у напрямку синергійного задоволення індивідуальних і суспільних
потреб. Для цього існує розвиваюча технологія [3], але перш зосередимося на
проблемах.
Ключовою проблемою перебудови традиційного навчання є швидкість.
Сучасні студенти, яким технології дають миттєвий доступ до всього, що
побажають, проявляють амбіційність і нетерплячість, хочуть мати все і зараз,
потребують швидкого фідбеку та успіху. В навчанні вони хочуть бачити
швидкий результат і швидку винагороду. Це бажання по можливості треба
враховувати в їх навчальних завданнях.
Сучасні технології сприяють мультизадачності сучасних студентів. Вони
можуть одночасно перевіряти пошту, дивитися YouTube та слухати спортивні
новини. Те саме вони роблять під час лекцій, що дратує професорів, але буде
великою помилкою намагатись відлучити їх від смартфонів. Треба знайти
спосіб їх використання в навчальному процесі, наприклад, даючи неочікуване
змагальне завдання миттєвого пошуку інформації для вирішення проблеми.
Ще одна проблема з сучасними студентами пов'язана з трендом
скорочення їх фізичної присутності в університеті. Треба вирішити, що
важливіше: розвивальний ефект, що забезпечує навчання, чи години, витрачені
на перебування в приміщенні університету. Сьогодні університети вже мають
багатий досвід у дистанційному навчанні під час пандемії COVID 19. У
багатьох випадках навчання можна здійснювати в онлайн режимі яким сучасні
студенти володіють майстерно. Для цього треба розвивати інфраструктуру, еплатформи, методологію, бази даних і систему управління процесом енавчання [4].
Характерною особливістю сучасних студентів є майже необмежене коло
спілкування, з якого не виключено викладачів. Twitter, Instagram, Facebook
дозволяють спілкуватися з будь-ким у будь-який час у будь якому місці.
Соціальні мережі дозволяють заводити друзів у інших університетах, тому
студенти знають, що де відбувається. Для них важливо ділитися результатами
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роботи і не отримавши фідбеку, вони можуть писати аж до Міністерства не
думаючи про наслідки. Це добре, що є прямий зв'язок, але одночасно це
створює проблеми спаму, який дратує. Тому обов'язковим стає навчання
культурі спілкування, чіткому формулюванню проблем і алгоритму офіційних
звернень.
Разом з тим сучасні студенти мають ряд переваг у порівнянні зі
студентами минулих поколінь. Вони більш самостійні в отриманні будь якої
інформації за конкретним запитом. Вони мають амбітне бажання переслідувати
високу мету. Для них важливо відчувати сенс своїх дій. Вони сконцентровані на
успіху. Все це при вмілому педагогічному підході можна трансформувати в
мотивацію професійного розвитку, в який вірять. Для цього треба закласти до їх
завдань виклики, що дають можливість відчути себе частиною проекту, щоб
зробити цей світ кращім. Залучення студентів до завдань проектів або
привабливих позицій у проекті стимулює, бо це робить процес навчання
зрозумілим у практичному сенсі і приводять до усвідомлення потреби реальних
навичок.
Сучасні студенти люблять працювати в реальних і віртуальних командах
будь-якої конфігурації. Вони цінують геополітичну мобільність, що стимулює
розвиток їх мовленнєвої компетентності, яка дозволяє мати друзів у різних
країнах і не відчувати кордонів. Цей тренд варто повернути на користь освіті.
Навчання у форматі командної роботи над конкретним проектом дозволяє
досягти ефективних результатів не тільки у когнітивному розвитку студентів, а
і стимулювати їх особистісний розвиток, як агентів позитивних змін. Таким
чином, процес виховання студентів стає невід‘ємним від процесу навчання, бо
в проектній командній роботі моделюються реальні умови професійної
діяльності, що дозволяє розвивати не тільки предметні, а і загальні,
комунікативні і дослідницькі компетентності. Тут віртуальне працює на
реальне в оптимальному режимі, якщо досягається відчуття команди, як
робочої живої структури з притаманними їй цінностями і культурою.
У командній роботі сучасних студентів варто звернути увагу на їх
особистісні характеристики [2] стосовно амбітності, змагальності і
самоідентичності, бажання успіху і кар'єрного зростання, необхідності
усвідомлювати смисл і практичну значущість своїх дій, мати чіткі цілі. Вони
хочуть знати правила гри з самого початку. Для них дуже важливо, щоб
стратегія винагороди була прозорою, чесною і зрозумілою. Для них не так
важливі академічні заохочування, як відчуття того, що вони важливі для
команди. Це покоління хоче відчувати, що вони роблять щось особливе і те, що
вони важливі для команди незалежно від її розміру.
Команда сучасних студентів має свої вимоги до того, якім повинен буті їх
лідер. Вони потребують не боса, а товариша, який уділяє їм увагу, допомагає і
підтримує. Вони цінують сердечні та водночас вимогливі стосунки, живий
контакт, постійний фідбек, сфокусований на завданні. Лідер команди повинен
не тільки давати реалістичну оцінку діяльності, а і адаптувати винагороду до
реальних потреб. Він повинен бути не формальним. Тому краще за все у
202

сучасних командах практикувати сучасний тренд перехідного лідерства в
залежності від завдань. Робота у команді не повинна бути надто
формалізованою. Це добрий привід для так званого зворотного менторства.
Члени команди можуть консультувати один одного на ті теми проекту, де вони
найкращі. Так само вони можуть оцінити, наскільки той чи інший підхід буде
працювати. Головне це відчуття єдності і взаєморозвітку.
Таким чином, для переорієнтації освіти на студент-центроване навчання
необхідно вивчити смислові, когнітивні й особистісні характеристики сучасних
студентів. Результатом дослідження, може стати використання виявлених, як
позитивних, так і негативних тенденцій для організації навчального процесу,
оптимально налаштованого на потреби нового покоління студентів.
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ: САМОУПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ ВЛАСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Проф. Сергеєва Т.В. , викл. Васильєва К.О. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
В умовах пандемії та вимушеного переходу на форми змішаного та енавчання особливо важливим стає пошук оптимальних шляхів самоуправління
процесом власного розвитку. Актуальність дослідження продиктована
необхідністю інтеграції у навчальні курси з традиційних дисциплін, які
викладаються у змішаному або виключно дистанційному форматі, тих
метакомпетентностей, що дозволяють здійснювати таке самоуправління. Проблема
полягає в тому, що притаманна традиційному навчанню відповідальність за
керування процесом покладалася на викладача. Однак перехід на студентцентроване навчання у форматі е-курсів вимагає безпосередньої участі здобувача
освіти у самоуправлінні розвитком своїх компетентностей. Аналіз попередніх
досліджень і публікацій [1-4] показав, що більшість навчальних курсів ігнорує цю
проблему, залишаючи функцію управління за викладачем, який використовує
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інструкції і статистичні матеріали для збереження своєї ролі керівника навчального
процесу, тим самим нівелюючи нові можливості е-навчання для самоуправління
здобувачами процесом власного розвитку.
Таким чином метою дослідження стає розвиток специфічної для ефективного
е-навчання метакомпетентності самоуправління процесом власного розвитку.
Звідси, в свою чергу, випливають такі завдання: 1) розвиток метакомпетентності,
непритаманної традиційному навчанню, що на додаток до предметної
компетентності включає знання про пізнання/процес власного розвитку, знання про
себе, знання про предмет; 2) створення специфічних умов розвивального
середовища, що оснащене потрібними інструментами оцінки і самооцінки
ефективності рішення предметних завдань і саморозвитку в цілому, моніторингу
динаміки розвитку; 3) надбання компетентності у плануванні розвитку на основі
результатів у форматі програми дій з саморозвитку в умовах повсякденності.
Методи та методики дослідження охоплюють теоретико-методологічний
аналіз існуючих навчальних курсів у контексті сучасних вимог до студентцентрованого навчання, орієнтованого на розвиток предметних компетентностей;
розробку критеріїв оцінки ефективності цих курсів на основі наукових принципів;
відбір або створення ефективних навчальних курсів за зазначеними критеріями;
апробацію курсів у межах навчального експерименту з вимірюванням показників
швидкості, повноти і точності рішення предметних завдань; обробку отриманих
даних методом кореляційного і факторного аналізу з подальшою інтерпретацією;
пошук шляхів трансформації ефективних курсів у е-формат; створення е-курсів
розвитку мовленнєвої компетентності; апробацію ефективності е-курсів в умовах
природного навчального експерименту у вишах; отримання і обробку конкретних
даних ефективності е-навчання статистичними методами з подальшою
інтерпретацією у контексті цілей дослідження; розробку практичних
рекомендацій. Власне емпіричне дослідження у формі довгострокового
навчального експерименту здійснювалося на протязі 3 років у групах підготовки
до складання екзамену на рівень В2 у версії FCE (Cambridge English: First). Групи
були розділені на контрольну і експериментальну, що навчалися у форматі
змішаного навчання: у контрольній групі навчання здійснювалося під
керівництвом викладача, у експериментальній – процесом власного розвитку
управляли студенти.
Результати. Мультидисциплінарною групою STVteam був розроблений
інноваційний е-комплекс Smart English Online (SEO), що, включає 7 навчальних
е-курсів і спрямований на онлайн підготовку до здачі іспиту на рівень В2.
Унікальність курсу полягає в тому, що вперше була зроблена спроба реалізації
принципів еко-гуманістичного саморозвитку [5, с. 183-188] студентів в рамках
іншомовних е-курсів у форматі дистанційного та змішаного навчання.
Особливість навчання онлайн в експериментальній групі полягала в
можливості керувати його ходом самостійно. Для цього було забезпечене
початкове орієнтування в системі е-навчання, що здійснювалося на основі
метакогнітивного підходу [6, с. 187-188], який передбачає стратегічну орієнтацію
в структурі, змісті, методиці, інструментах і специфіці роботи в е-комплексі. Таке
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орієнтування задавалось в форматі віртуальної відео-лекції. Складне завдання
зробити студента свідомо відповідальним за процес і результат свого навчання [7,
с. 45] вирішувалося через створення такого навчального середовища [8, с. 14-17],
яке модулювало діяльність викладача, що усвідомлює не тільки, ЩО? робити, а і
НАВІЩО? та ЯК?. Метакогнітивний пакет включав такі теми:
1. Що дає стратегічна орієнтування? (Яка мета навчання? На які цілі
спрямовано кожен розділ курсу? В якому режимі їх опрацьовувати?);
2. Що потрібно знати про особливості навчального е-комплексу? (Від
чого залежить час підготовки? За рахунок чого досягається оптимальність
навчання? Яка кінцева мета і де з нею можна ознайомитися? Чому опора на
наявний досвід доцільна в навчанні? Як організована система практик?);
3. Що потрібно знати про SEO? (Які курси входять в SEO? У чому
особливість
навчального
середовища?
Які
питання
допомагають
самоуправлінню і де відповіді на них? Як здійснюється самооцінка? Як
забезпечується ефективне запам‘ятовування? Де і в якому форматі можна
отримати допомогу? Як і в яких формах забезпечується зворотний зв‘язок?
4. Що потрібно знати про навчальні курси е-комплексу? (З яких частин
складається кожен е-курс? Для чого потрібен стартовий тест? Як працює
індивідуальна програма навчання у форматі «Progress Bar»? Для чого потрібні і
де знаходяться відео-огляди та презентації? Що таке практика іспиту?)
5. Що потрібно для розрахунку навантаження в рамках SEO? Яка
специфіка навчання на вашому рівні підготовки? Як розрахувати оптимальну
навантаження? Як розрахувати тривалість і частотність занять?
6. Що потрібно знати про роботу в режимі online? Які питання
допомагають зрозуміти сенс дій? Як визначити свої можливості і ресурси? Як
створити зручне навчальне середовище? Що робити, якщо буде потрібна
допомога? Як дізнатися, що навчання йде успішно?
Метакогнітивне орієнтування задавалося у дружній до користувачів
формі, де досить складні наукові поняття були представлені через прості
практичні завдання, зрозумілі студентам. А саме, постановка цілей, завдань і
способів їхнього вирішення відбувалася в процесі відповіді на три ключових
питання, що супроводжувались рекомендаціями, що до можливостей виконання
дій:
1. «Де я зараз перебуваю?». Для відповіді на це питання на початку
кожного е-курсу SEO потрібно пройти стартовий тест для визначення
розбіжності між індивідуальним профілем і профілем іспиту.
2. «Де я хочу бути?». Для відповіді на це питання у вступній лекції до
кожного е-курсу SEO представлена інформація про кінцеву мету у вигляді
опису вимог і форматів підсумкового іспиту FCE.
3. «Як мені туди потрапити?». Для відповіді на це питання на основі
результатів стартового тесту будується індивідуальна програма навчання для
навігації в е-курсі SEO, а відповіді на питання ЩО? НАВІЩО? і ЯК? даються у
вступній лекції до кожного е-курсу.
Студенти експериментальної групи вже на стадії метакогнітивного
205

орієнтування усвідомлювали, що ефективність навчання визначається
порядком, тривалістю, частотністю роботи і знали скільки часу і сил буде
потрібно, щоб дістатися до кінцевої мети. Для конкретного розрахунку
щотижневого навантаження вони користувалися «Таблицею навчальної
діяльності SEO в цифрах». Режим, тривалість, послідовність роботи і рівень
самоуправління залежав від початкового рівня підготовки студентів, які
ділилися на:
1. стандартних: тривалість підготовки – 9 місяців, протягом яких вони
послідовно проходили курси відповідно до індивідуальної програми;
2. початківців: тривалість підготовки – 11 місяців. Вона починається з
інтенсивного вступного курсу Intensive Basic Grammar Course (GIB), в результаті
якого формується «пакет MUST», що дозволяє вирішувати завдання рівня В2 з
додатковою підтримкою (ключі, інструкції, підказки, зразки відповідей, значення і
звучання невідомих слів і виразів). Підтримка здійснювалася тільки в першому курсі
Vocabulary Training Course (VTC). Далі початківці працювали в стандартному
режимі;
3. просунутих: тривалість підготовки – 3 місяці, протягом яких вони
проходили інтенсивний курс підготовки до іспиту FCE, який включав стратегічне
орієнтування в іспиті, вибіркову практику тих розділів курсів, які визначені
індивідуальною програмою, системне тренування навички тестування на основі
оригінальних тестів іспиту FCE в рамках курсу Exam Practice (ЕР); майстер класи та
«круглі столи»; контрольне тестування і психологічний тренінг напередодні іспиту.
Структура і завдання практик е-курсів SEO на платформі STVteam сприяли
самоуправлінню, оскільки вони були чітко і зрозуміло сформульовані; надані
формати, інструкції і зразки вирішення задач, а також корисна лексика. У разі
необхідності детального опису дій по виконанню завдання надавалося посилання
на туторіали в текстовому і відео форматах, які допомагали розв‘язати проблеми,
пов‘язані з рішенням технічних питань, самооцінки і алгоритмом дій в межах
мнемотехнік. Для зручності туторіали були розділені по е-курсах. Студенти
користувалися правилами ефективного самоуправління, що самі виводили в ході
інтерактивної віртуальної метакогнітивної лекції. Правила рекомендували:
починати виконувати завдання тільки тоді, коли зрозуміла його мета та умови;
аналізувати зразок виконання завдання в контексті універсальної смислової
структури і умов її наповнення, користуючись додатковими матеріалами
(інструкціями, корисними словами і виразами); спочатку визначити, чи є всі
необхідні ресурси (слова / правила) для виконання завдання і, якщо їх недостатньо,
придбати їх заздалегідь (вивчити необхідні слова і правила, застосовуючи
мнемотехніки), щоб приступивши до завдання, зняти нецільові труднощі і не
відволікатися; проаналізувати помилки, виконавши завдання і порівнявши з
ключем. Якщо помилки системні, звертатися ще раз до правила. Якщо автоматичні
– наступного разу бути уважнішими; повторювати завдання / вправу до тих пір,
поки ефективність його виконання не досягне 70 %.
Самоуправління навчанням онлайн передбачає самоконтроль і
самооцінку успішності протягом навчання. Для цього студентам був доступний
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набір інструментів, який постійно підтримував процес розвитку через
зворотний зв‘язок. Така необхідність була продиктована, з одного боку,
недостатньою компетентністю здобувачів у об‘єктивній оцінці власних дій
згідно прийнятих критеріїв, а з другого боку, новими можливостями, що
надають навчальні платформи, які недоступні в традиційному навчанні.
Система включає:
1. Індивідуальний графік успішності навчання, який будується
автоматично на основі результатів ефективності виконання кожного завдання,
розрахованого за параметрами швидкості, повноти і точності і відбивається в
індивідуальній програмі навчання Progress Bar.
2. Індивідуальний профіль просування до кінцевої мети, який будується
автоматично за результатами е-курсу відповідно до цілей іспиту FCE.
3. Самооцінку продуктивних видів мовленнєвої діяльності у форматі
матриць евалюації з використанням оригінальної методики «кольорової
палітри» оцінки на основі офіційних критеріїв FCE.
4. Оперативний самоконтроль успішності практик на основі системи
ключів і зразків відповідей. Важливо, що ключі не тільки дозволяли оцінити
відповідь, а і орієнтували у правилах, що потребують вивчення.
Для підтримки самоуправління процесом навчання у е-комплексі SEO була
забезпечена система постійного зворотного зв‘язку, яка здійснювалася через різні
канали, і де кожний крок підтримувався системою в п‘яти режимах: 1)
автоматичний – інструктивні листи, нагадування, результати вирішення поточних
завдань і підсумкового тестування; 2) листування – комунікація з персональним
тьютором; 3) дистанційний – комунікація з персональним тьютором через Google
Meet або Viber; 4) форум на платформі – допомога в контролі якості в розділі
«повідомити про помилку» і обмін думками; 5) FAQ на платформі –
систематизовані по проблемам відповіді на найбільш поширені питання, які
надходять від здобувачів освіти.
Також була доступна система туторіалів, якою студенти користувалися в
залежності від особистих потреб. Система охоплювала власні, технічні, когнітивні
і соціальні ресурси. А саме: e-tutor – програма підготовки онлайн до іспиту FCE в
рамках е-комплексу SEO на платформі STVteam; self-tutor – самостійна навчальна
діяльність відповідно до заданого алгоритму метакогнітивного підходу; personaltutor – викладач, який супроводжував здобувача у процесі підготовки в режимі
дистанційних консультацій за запитом; expert-tutor – експерт з розвитку
конкретного виду мовленнєвої діяльності або аспекту мови, який пропонував
майстер класи або консультації за запитом; social-tutor – ті, хто вивчають
англійську, та/або англомовні партнери у соціальних мережах для обміну
досвідом та мовленнєвої практики в онлайн режимі; partner-tutor – комунікативна
діяльність учнів один з одним в рамках форумів, круглих столів, майстер-класів
SEO.
Для переносу отриманих метакогнітивних знань з самоуправління у
подальшу практику навчання, де власне вони автоматизувалися і перетворювалися
на метакомпетентність, в заключній частині метакогнітивної віртуальної лекції
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було зроблено узагальнення у вигляді ключових принципів самоуправління. А
саме, студенти експериментальної групи слідували такими настановам:
 розуміти сенс своїх дій, що передбачає відповідь на три питання: 1) «де я
зараз перебуваю?», 2) «де я хочу бути?», 3) «як мені туди потрапити?». Для
відповіді на них надається допомога у форматі багатофункціонального
інструменту Progress Bar, де представлені: 1) графік успішності, 2) профіль
готовності до іспиту; 3) ступінь опрацювання кожного завдання, яка відображає
індивідуальний рівень;
 розуміти наявні можливості і ресурси, для чого служать вступна лекція і
туторіали, в яких розкриваються цілі, структура, функція, зміст, алгоритм дій і
необхідна ступінь опрацювання матеріалу на кожному конкретному етапі навчання.
 створити зручну для роботи навчальне середовище, яке забезпечується
за допомогою комплексного інструменту Progress Bar, що дозволяє здійснювати
навчання відповідно до індивідуальної програми, навігацію і оцінку успішності.
 працювати регулярно, враховуючи закономірності людської пам‘яті і
мислення: для запам‘ятовування і формування навичок мовленнєвого спілкування
краще працювати по 1 годині на день 4 рази на тиждень, ніж 4 години раз на
тиждень.
 вчасно звертатися за допомогою до відповідних тьюторів.
 постійно відслідковувати свою успішність в просуванні до кінцевої
мети. Щоб розуміти кінцеву мету в кожному е-курсі описані очікувані
результати та критерії оцінки успішності їх досягнення. Крім цього задавалися
питання для самоконтролю, які тестували, наскільки добре освоєні ключові
моменти, без розуміння яких неможливо дійсне самоуправління і просування
вперед.
У якості загального висновку можна констатувати, що існує
експериментально доведена залежність між метакогнітивною компетентністю в
управлінні власним навчанням і ефективністю розвитку предметних і загальних
компетентностей. Е-курси представляють найсприятливіші можливості для
самоуправління, але і вони можуть бути посилені за рахунок створення
системи, що включає: метакогнітивне орієнтування у форматі інтерактивної
лекції; структурування завдань таким чином, щоб були доступна підтримка
(інструкції, туторіали, довідковий матеріал, технічні засоби) саме в той момент,
коли вони потрібні; отримання зворотного зв‘язку у формі автоматичного
оцінювання і інтерпретації результатів та набору інструментів самооцінювання
результатів.
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ БАЖАННЯ ДО ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ ТА СПОРТОМ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Доц. Сірик В.С. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Формування у суспільстві та студентів зокрема потреби до занять
фізичними вправами та спортом, ведення здорового способу життя є
об‘єктивним наслідком історичного розвитку фізичної культури. Якщо минуле
століття ми можемо назвати століттям фізики, біології, то нинішнє століття ми
можемо назвати «століття здоров‘я».
Тому не дивно, що в сучасних
дослідженнях вивченню даної проблеми приділяється значна увага.
Можливості широкомасштабної практичної реалізації потреби до занять
фізичними вправами та спортом, дотримання норм здорового способу життя
здобувачів вищої освіти залежать від соціально-економічних умов, які
сформувалися в тій чи іншій країні. Оскільки темпи соціально-економічного
розвитку країн світу різні, то й історичний процес формування в сучасному
суспільстві потреби в заняттях фізичними вправами та спортом, ведення
здорового способу життя, як запорука успішної професійної діяльності
проходить нерівномірно.
В демократично розвинених країнах цей процес розпочався раніше, так як
там були утворені відносно рівні можливості для самореалізації особистості в
різних сферах суспільної діяльності, в тому числі в сфері фізичної культури. В
США, наприклад, поштовхом для проведення активних заходів по формуванню
потреби в заняттях фізичними вправами та спортом, потреби в здоровому
способі життя стали висновки Р.Краузе, зроблені на початку 60-х років ХХ
століття. В пресі, на телебаченні активно велась пропаганда за здоровий спосіб
життя та заняття фізичними вправами та такими видами спорту як біг,
аеробічна гімнастика, атлетична гімнастика, шейпінг, теніс, футбол і т.д.
Однією з важливих складових цього процесу було утворення широкого ринку
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фізкультурно-оздоровчих послуг, доступних для більшості населення, в тому
числі започаткування в університетах потужних спортивних клубів, в яких на
пільгових умовах здобувачі вищої освіти могли займатися фізичними вправами
та спортом. Поступово в сучасному суспільстві приходить усвідомлення того,
що бережливе ставлення людини до свого здоров‘я є запорукою його життєвих
успіхів та успішної професійної діяльності. Сьогодні в економічно розвинених
країнах різними видами рухової активності та спортом займаються близько
30% населення, а серед здобувачів освіти близько 70%.
Не випадково в розвинених країнах Заходу культурно-оздоровча
діяльність особливо серед дітей та молоді є невід‘ємною частиною культури
життєдіяльності суспільства.
Такі ж причини в основному лежать в основі формування потреби в
заняттях фізичними вправами та спортом здобувачів освіти в країнах
пострадянського простору. Найважливішим фактором, який дав поштовх до
активізації роботи в цьому напрямку стало суспільне усвідомлення того факту,
що в даний час в цих країнах спостерігається погіршення здоров‘я
підростаючого покоління та молоді. В нашій країні 80% молоді мають різні
відхилення в фізичному розвитку, кожен третій юнак не може бути призваний
до лав армії через стан свого здоров‘я.
Ситуація, що склалася, багато в чому визначається низькою руховою
активністю молодого покоління. Як наслідок, існуючі в сучасній вітчизняній
системі фізичного виховання організаційно-методичні підходи не можуть в
повній мірі вирішити завдання забезпечення необхідного рівня рухової
активності здобувачів освіти. Тому одним з найважливіших напрямків в
процесі формування в суспільстві потреби в фізично активному способі життя є
вдосконалення системи фізичного виховання, особливо для здобувачів освіти
як запорука їх майбутньої успішної професійної діяльності.
В 2015 році Кабінетом Міністрів України було прийняте розпорядження №1320
про запровадження концепції державної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури та спорту на період до 2020 року. Було розроблене та
запроваджене обов‘язкове тестування рівня фізичної підготовленості населення
України.
Саме через фізкультурно-спортивну діяльність у студентів засвоюються
цінності фізичної культури та реалізуються духовні та фізичні здібності
людини. Базовим компонентом цієї програми є фізична підготовленість.
У сучасному суспільстві збільшуються вимоги до фізично підготовленої
молоді, що необхідно для плідної професійної трудової діяльності. Суспільству
потрібні «трудові ресурси» з високим рівнем фізичної та розумової
працездатності. Студентська молодь – це основний трудовий запас країни,
здоров‘я й благополуччя нації. Однак, практика показує, що стан здоров‘я
здобувачів освіти не відповідає запитам сьогодення. Саме низький рівень
рухової активності є причиною незадовільного стану здоров‘я молоді. Ряд
авторів: В.В.Чепихіна, В.І.Куланов, С.М. Філімонов у своїх роботах
відзначають, що більшість здобувачів вищої освіти мають позитивно-пасивне
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ставлення до занять фізичною культурою, а близько 20% взагалі негативно
ставляться до занять фізичними вправами. Це свідчить про низький рівень
мотивації до занять фізичною культурою.
Низький рівень мотивації до занять фізичною культурою відповідно
знижує рухову активність, а це призводить до зниження рівня фізичної та
розумової працездатності, фізичної підготовленості та фізичного розвитку
здобувачів освіти, майбутніх фахівців. Тому актуальним є пошук методів і
вивчення структури мотиваційного комплексу до занять фізичними вправами,
що є невід‘ємним компонентом успішної фізкультурно-спортивної діяльності
студента.
Необхідна цілеспрямована робота щодо залучення здобувачів вищої
освіти до фізичної культури як однієї з найважливіших ланок у формуванні
здорового способу життя й ефективних заходів щодо зміцнення та збереження
здоров‘я молоді. В зв‘язку з цим основним завданням фізичної культури в
закладах вищої освіти є розвиток пізнавального інтересу студентів до занять
фізичним вихованням. Для вирішення цього завдання по перше, слід
враховувати індивідуальні можливості та переваги студентів у виборі виду
фізкультурно-оздоровчої
діяльності,
по-друге,
необхідно
формувати
усвідомлену потребу у фізичній культурі, здоровому способі життя, збереженні
власного здоров‘я. З цього випливає, що потрібно урізноманітнити заняття з
фізичного виховання за допомогою включення в програму закладів вищої
освіти ігрового і змагального методів, нетрадиційних видів фізичної культури,
які дозволять в процесі фізичної діяльності кожного здобувача освіти
реалізувати потребу в русі. Водночас велике значення має донесення до
свідомості студентів взаємозв‘язку занять фізичними вправами з головними
об‘єктами турботи про фізичний стан, пріоритетними цінностями здорового
способу життя. Це все загалом може сформувати у здобувачів освіти потребу
займатися фізкультурною діяльністю протягом усього подальшого життя й
допомагатиме успішній професійній діяльності.
Фізична культура прямо і опосередковано охоплює такі властивості й
орієнтації, які дозволяють їй розвиватися в єдності з культурою суспільства,
досягати гармонії знань і творчої дії, почуттів і спілкування, вирішувати
протиріччя між природою й виробництвом, працею і відпочинком, фізичним і
духовним. Досягнення особистістю такої гармонії забезпечує їй соціальну
стійкість, продуктивну включеність у життя й працю, створюючи їй психічний
комфорт. Фізична культура виступає як соціокультурний прошарок практики та
спрямована на засвоєння природних сил здобувачів вищої освіти і
опосередкованих їх культурним ставленням до своїх фізичних можливостей.
Розвиток фізичних здібностей студентів розглядається в межах процесу
виховання як розвиток елементів культури, особливих особистісних якостей.
Гуманітаризація освітнього процесу підкреслює величезну роль
освіченості особистості, її самоцінність. Лише таким чином вона може досягти
стану, за якого стають можливими і необхідними соціальні й індивідуальні
процеси саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення. Вони відображають
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найбільш дієві та довготривалі результати освіти з фізичної культури.
Предмет «Фізичне виховання» в закладах вищої освіти виконує виховні, освітні
та розвиваючі функції. Знання про фізичне виховання є потужним засобом
педагогічного впливу на мотиваційно-користувальну сферу здобувача освіти,
майбутнього фахівця. Теоретичні знання і практичний досвід, отриманий під
час занять фізичними вправами та спортом, формують світогляд особистості в
галузі фізичної культури і потреби в ній. Спектр цих потреб доволі широкий, а
саме: потреба в рухах і фізичних навантаженнях; у спілкуванні, контактах і
проведенні вільного часу в колі друзів; в іграх, емоційній розрядці,
самоствердженні, зміцненні позицій свого «Я», в пізнанні й у фізичному
вдосконаленні. Оволодіння системою знань допомагає сформувати потребу в
постійних заняттях фізичними вправами, а також дозволяє здобувачам освіти
самостійно використовувати засоби фізичної культури для фізичного
вдосконалення.
На кафедрі фізичного виховання та спорту Харківського національного
університету будівництва та архітектури в 2019/20 навчальному році було
проведено анкетування студентів І курсу п‘яти
факультетів для визначення
інтересів і вподобань здобувачів вищої освіти в напрямках фізичного
виховання. Всього анкетуванням було охоплено 228 студентів.
Обробивши результати анкетування було з‘ясовано, що здобувачі освіти
віддають перевагу різним видам фізкультурно-спортивної діяльності, при чому
мотивація для юнаків та дівчат різна.
У дівчат 50% зацікавлені у формуванні естетично красивої статури
засобами фізичного виховання та спорту; 30% віддають перевагу зміцненню
здоров‘я; 20% просто отримують емоційне задоволення від фізичного
навантаження різними засобами фізичного виховання. Більшість дівчат
вибирають заняття в фітнес-зонах (аеробіку, шейпінг, степаеробіку, вправи на
гнучкість, розтягування тощо).
Мотивація юнаків відрізняється від мотивації дівчат: 10% мотивовані
естетикою статури; 10% отримують задоволення від занять обраним видом
спорту; 20% просто зацікавлені в поліпшенні здоров‘я будь-яким видом
рухливої діяльності;
60% анкетованих зосередили свою увагу на
самовдосконаленні (досягненні спортивних результатів, розвитку фізичних
якостей, покращенні моторних вмінь і навичок). Юнаки віддають перевагу
заняттям на тренажерах, єдиноборствам,спортивним іграм (футбол, баскетбол,
волейбол, бокс, боротьба, настільний теніс тощо).
Проведені дослідження дозволили виявити мотивацію здобувачів вищої
освіти до фізичної культури залежно від побажань добре виглядати, зміцнювати
та підтримувати здоров‘я, розвивати та вдосконалювати рухові навички та
вміння, отримувати позитивні емоції. Також з‘ясувалося, що мотивація до
занять фізичним вихованням відрізняється залежно від статі. Для сучасних
здобувачів освіти усвідомлення впливу фізичних вправ на організм стає
значущим фактором, який тісно пов‘язаний із можливостями самореалізації в
професійному і сімейному житті.
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Свідоме ставлення до занять фізичними вправами та спортом та ефект
від цих занять спостерігаються там, де студенти знають, з якою метою їм
потрібно
займатися, якого рівня досягти і чим це може бути корисно в
майбутньому.
Успішна реалізація мотивів і цілей викликає задоволення результатом,
натхненням успіхом і бажанням продовжувати заняття за власною ініціативою.
Таким чином, формується інтерес до занять, а отже, і внутрішня мотивація.
Внутрішня мотивація виникає також тоді, коли студенти відчувають
задоволення від самого процесу, умов занять, характеру взаємин з педагогомтренером, товаришами. Тобто необхідно сформувати процес, внаслідок якого
заняття фізичними вправами, спортом набувають особистісного сенсу,
утворюючи стійкість інтересу, перетворюючи зовнішні задані мотиви
діяльності на внутрішні потреби особистості.
В процесі формування у здобувачів вищої освіти бажання до занять
фізичними вправами та спортом, як запоруки успішної професійної діяльності в
майбутньому, слід звернути увагу на такий важливий аспект фізичного
вдосконалення як самостійні заняття фізичними вправами.
Самостійні заняття здобувачів вищої освіти (згідно з завданнями викладачів
фізичного виховання) фізичними вправами, спортом, туризмом дають змогу
виконати тижневий обсяг рухової активності, сприяють засвоєнню навчального
матеріалу з фізичного виховання, прискорюють процес фізичного
вдосконалення. Для активізації фізичного виховання майбутніх фахівців, їх
мотивації до занять фізичними вправами та спортом, як запоруки успішної
професійної діяльності, необхідно: надавати заняттям з фізичного виховання
привабливості та емоційності, ознайомлювати здобувачів освіти з новими
видами фізичних вправ і нових комплексів для розвитку фізичних якостей;
на заняттях з фізичного виховання розширювати арсенал фізичних вправ
посильних для самостійних занять в домашніх умовах; налаштовувати
здобувачів освіти психологічно на поступове підвищення інтенсивності занять
професійно-прикладною фізичною підготовкою як необхідною умовою
успішної фахової діяльності; орієнтувати здобувачів освіти на засвоєння серії
простих ігор і вправ не тільки з метою поліпшення здоров‘я, професійної
підготовки, а й для формування навичок щодо організації ефективного
виховання й активного відпочинку їхніх майбутніх дітей, для гарантування їх
гармонійного фізичного розвитку.
В умовах навчання в закладах вищої освіти значна частина здобувачів
освіти має недостатній рівень мотивації до занять фізичними вправами та
спортом як запоруки успішної професійної діяльності у майбутньому. Саме
формування мотивації до здорового способу життя має бути спрямоване не
тільки на розширення уявлень про фактори здорового способу життя, а й
усвідомлення їх необхідності та важливості в процесі професійної діяльності
після закінчення навчання.
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МАСОВІ ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Ст. викл. Мащенко О.М. ( Харківський національний університет будівництва
та архітектури)
Актуальність: Фізичне виховання завжди було та буде актуальним. У
сьогоденні, коли створено безліч машин для полегшення людського життя,
люди почали забувати про правильний спосіб життя. Зайва вага, ожиріння
стали найбільшою проблемою 21-го століття.
Мета: Проаналізувати відношення сучасного суспільства до спорту та
фізичної культури. Створити рекомендації до розвитку певних фізичних
якостей та підтримки фізичної форми.
Фізична культура і спорт - засоби творення гармонійно розвиненої
особистості. Вони допомагають зосередити всі внутрішні ресурси організму на
досягнення поставленої мети, підвищують працездатність, дозволяють вмістити
в рамки короткого робочого дня виконання всіх намічених справ, виробляють
потребу в здоровому способі життя.
Загальні вимоги і відносини мають властивість в максимальній мірі
виявити фізичні і психічні можливості студентів і тим самим дієво
стимулювати їх розвиток. Це зумовило поширення варіантів змагальних форм
занять не тільки в спортивній, але і в більшості сфер фізкультурної практики.
Найбільш широко вони представлені в спортивній діяльності, де у
висококваліфікованих спортсменів участь в змаганнях, організованих в
офіційному порядку, займає 10-15 і більше відсотків загального обсягу часу, що
витрачається на спортивні заняття протягом року. Зі зрозумілих причин в
загальному курсі фізичного виховання і в самодіяльному масовому
фізкультурному русі спортивні змагання не практикуються настільки широко,
але і тут змагальні форми побудови занять мають істотне значення.
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Фізична культура - частина загальної культури суспільства, одна з сфер
соціальної діяльності, спрямованих на підтримку здоров'я, розвиток фізичних
здібностей людини і використання їх відповідно до потреб суспільної практики.
Фізичне виховання - це педагогічний процес, який спрямований на
вдосконалення форм і функцій організму людини, формування рухових
навичок, умінь, пов'язаних з ними знань, а також на виховання фізичних
якостей. Фізична культура пов'язана з іншими сторонами виховання моральної, естетичної, виробничої, трудової [1].
У ряді досліджень встановлено, що у студентів, включених в
систематичні заняття фізичною культурою і спортом виявляють досить високу
активність, виробляється певний стереотип режиму дня, підвищується
впевненість поведінки, спостерігається розвиток «престижних» установок,
високий життєвий тонус. Вони в більшій мірі комунікабельні, висловлюють
готовність до співпраці, радіють соціальному визнанню, менше бояться
критики, у них спостерігається більш висока емоційна стійкість, витримка, їм
більшою мірою властивий оптимізм, енергія, серед них більше наполегливих,
рішучих людей, які вміють повести за собою колектив. Цій групі студентів
більшою мірою притаманні почуття обов'язку, сумлінність, зібраність. Вони
успішно взаємодіють в роботі, що вимагає сталості, напруги, вільніше
вступають в контакти, більш спритні, серед них частіше зустрічаються лідери,
їм легше вдається самоконтроль.
Фізичне виховання у ВНЗ проводиться протягом усього періоду
навчання студентів і здійснюється в різноманітних формах, які взаємопов'язані,
доповнюють один одного і являють собою єдиний процес фізичного виховання
студентів.
Спортивно-масові заходи - це змагальна ігрова діяльність, учасники якої з
урахуванням їх віку, статі, підготовленості мають приблизно рівні можливості
досягти перемоги в доступних їм вправах. Ця доступність створюється
спеціальним підбором змагальних вправ, складності й довжини дистанцій, ваги
використовуваних снарядів, а також тривалістю й інтенсивністю виконання
рухових дій. Крім того, для змагання з різним контингентом учасників з метою
вирівнювання їхніх фізичних можливостей використовуються гандикапи, фора,
порівняльні коефіцієнти й заохочувальні бали.
Фізкультурно-оздоровчих масові заходи поєднують у своєму змісті не
тільки спортивні змагання з метою перевірки навичок і вмінь, набутих у
процесі занять фізичними вправами, але й з метою організації активного
оздоровчого відпочинку, релаксації та реабілітації. Це зумовлює до розширення
та урізноманітнення програм, використання новітніх технологій, поповнення
технічного та тактичного арсеналу, підвищує вимоги до особливостей
підготовки й проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів з
населенням різних вікових та соціальних груп.
У ХХІ столітті найбільш поширеними масовими фізкультурноспортивними заходами є "Богатирські ігри", "Ігри патріотів", "Форт Буаярд",
"Лицарські турніри", "Козацькі забави", "Дні спорту", фестивалі, спартакіади
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закладів освіти та трудових колективів, футбольні турніри від Київстар, масові
гуляння з нагоди державних та регіональних свят і т.д. Такого роду заходи є не
тільки засобом пропаганди здорового способу життя, але й потужним засобом
виховання патріотизму й національної цілісності.
Великий інтерес викликають змагання з лижного спорту, масові естафети
й пробіги, свята ковзанярів, велосипедистів, комплексні змагання, день
здоров'я, день плавця, день бігуна. Учасниками таких фізкультурно-спортивних
заходів можуть бути представники різних верств населення, вікових груп та
рівня фізичної підготовленості. Мета таких змагань - підвищити емоційність,
створити сприятливу атмосферу, стимулювати ріст майстерності й
результативності учасників й тим самим зробити більш ефективними змагання.
ціль таких змагань - підвищити емоційність занять, створити сприятливий
настрой, стимулювати ріст майстерності й тим самим зробити заняття більш
ефективними [2].
Основною метою фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів
є створення сприятливих умов рекреації населення України та забезпечення
права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їхніх
потреб в оздоровчих послугах за місцем навчання, проживання та у місцях
масового відпочинку населення, популяризації здорового способу життя.
Стимулюючи зростання спортивно-технічних досягнень, сприяючи кращій
фізичній підготовці й морально-патріотичному вихованню молоді,
фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи вирішують багато
актуальних соціальних завдань:
- пропаганда фізичної культури й спорту, вона забезпечується наочністю,
котра відповідає оформленням місць проведення, своєчасною грамотною
інформацією про хід, сутність і підсумки заходу;
- реклама форм і видів фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових
заходів, залежно від характеру й спрямованості, їхньої популяризації серед
населення;
- розширення менеджментської та маркетингової спортивно-масової
структури діяльності;
- виявлення перспективної молоді для занять різними видами спорту;
- виконання «Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної
підготовленості населення України»;
- встановлення спортивних рекордів (закладу, підприємства, району,
міста);
- національно-патріотичне виховання, яке базується на традиційних
основах фізичного виховання українського народу;
- розширення сфери спілкування, інтелектуального збагачення,
об‘єднання інтересів, усвідомлення суспільної цілісності та особистої 6
значущості. Цьому допомагає спільна підготовка до змагань, участь у складі
команд, присутність глядачів і вболівальників;
- залучення населення до суспільно-корисної діяльності в галузі фізичної
культури й спорту. У сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
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роботи важко домогтися успіху без залучення помічників, організаторів –
фахівців фізичної культури та спорту, членів комісій, спортивних суддів,
волонтерів, спонсорів, представників радіомовлення та преси;
- виявлення найсильніших учасників і команд, комплектування збірних
команд;
- підведення підсумків, оцінка та контроль роботи фізкультурнооздоровчих клубів, місцевих центрів фізичного здоров‘я населення «Спорт для
всіх», секцій, груп, визначення переможців масових заходів та якості
фізкультурно-оздоровчої роботи;
- обмін досвідом роботи, демонстрація досягнень кращих колективів. Це
завдання вирішується завдяки залученню досвідчених фахівців фізичної
культури і спорту, організації зустрічей з різними командами підсумків
змагань, акцентуванню уваги учасників на досліджуваних предметах. У
кожному окремому випадку при проведенні масового заходу ставляться
конкретні завдання, що відповідають його головній меті та сприяють її
досягненню в найбільш повній мірі [4].
Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи спрямовані на широке
залучення студентської молоді до регулярних занять фізичною культурою і
спортом, на зміцнення здоров'я, вдосконалення фізичної і спортивної
підготовленості студентів. Вони організовуються у вільний від навчальних
занять час, у вихідні та святкові дні, в оздоровітельноспортівних таборах.
Масова фізична культура як складне багатофункціональне явище в житті
колективу вузу виконує оздоровчі, виховні, освітні і соціально-культурні
завдання. За допомогою відповідним чином організованих масових заходів з
використанням фізичних вправ, спорту, розумного режиму праці та відпочинку,
раціонального харчування і т.д. можна в широкому діапазоні змінити
показники здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості учасників.
Фізкультурно-масова діяльність, до якої включаються студенти - один з
ефективних механізмів злиття громадського та особистого інтересів,
формування суспільно необхідних індивідуальних потреб. Її специфічним
ядром є відносини, розвивають фізичну і духовну сферу особистості,
узагальнюючі її нормами, ідеалами, ціннісними орієнтаціями.
При цьому відбувається перетворення соціального досвіду в властивості
особистості і перетворення її сутнісних сил у зовнішній результат. Цілісний
характер такої діяльності робить її потужним засобом підвищення соціальної
активності особистості.
В рамках загального обов'язкового курсу фізичного виховання у вузі
застосування змагальних форм організації занять підпорядковане передусім
логіці педагогічного процесу, інтересам поліпшення його якості, вирішення
освітньо-виховних завдань. Для багатьох змагальні форми занять не стільки
спосіб
досягнення
спортивної
перемоги,
скільки
форма
емоціональнонасищенного спілкування, здорового відпочинку і розваги [3].
Отже, фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи займають
важливе місце в системі організації здорового способу життя населення
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України. Вони є методом залучення широких мас населення до занять
фізичною культурою й спортом, реабілітації організму, підвищення фізичної
підготовленості, виховання необхідних рухових навичок і вмінь, сприяють
підвищенню мотивації до занять фізичною культурою й спортом.
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РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ РУХОВОЇ РЕАКЦІЇ
НА ТРЕНУВАННІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В СПРИНТЕРСЬКОМУ БІГУ
Ст. викл. Іщенко А.М. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Швидкість є провідною фізичною якістю, від прояву якої, в кінцевому
підсумку, і залежить спортивний результат на спринтерських дистанціях.
Під швидкістю або швидкісними здібностями розуміють можливості
людини, що забезпечують виконання рухових дій в мінімальний для даних
умов проміжок часу. Розрізняють елементарні і комплексні форми прояву
швидкісних здібностей. До елементарним форм відносяться швидкість реакції,
швидкість одиночного руху, частота (темп) рухів.
У різних видах рухової діяльності елементарні форми прояву швидкісних
здібностей виступають в різних поєднаннях і в сукупності з іншими фізичними
якостями і технічними діями. У цьому випадку має місце комплексний прояв
швидкісних здібностей. До них відносять: швидкість виконання цілісних
рухових дій, здатність якнайшвидше набрати максимальну швидкість та
здатність тривалий час підтримувати її.
Для фізичного виховання найбільше значення має швидкість виконання
людиною цілісних рухових дій в бігу, плаванні, пересуванні на лижах,
велоперегонах, веслуванні тощо, а не елементарні форми її прояву. Однак ця
швидкість лише побічно характеризує швидкість людини, так як вона
обумовлена не тільки рівнем розвитку швидкості, а й іншими факторами,
зокрема технікою володіння дією, координаційними здібностями, мотивацією,
вольовими якостями та інше.
Здатність якнайшвидше набирати максимальну швидкість визначають по
фазі стартового розгону чи стартовою швидкості. В середньому цей час
становить 5–6 секунд. Здатність якомога довше утримувати досягнуту
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максимальну швидкість називають швидкісною витривалістю і визначають за
дистанційною швидкістю.
В іграх і єдиноборствах є ще однин специфічний прояв швидкісних
якостей – швидкість гальмування, коли в зв'язку зі зміною ситуації необхідно
миттєво зупинитися і почати рух в іншому напрямку.
В основі всіх різновидів прояву швидкості лежить рухливість нервових
процесів. Прояв форм швидкості і швидкості рухів залежить від цілого ряду
чинників.
Генетичні дослідження (метод близнюків, порівняння швидкісних
можливостей батьків і дітей, протягом тривалого часу стежити за змінами
показників швидкості у одних і тих же дітей) свідчать, що рухові здібності
істотно залежать від факторів генотипу. За даними наукових досліджень,
швидкість простої реакції приблизно на 60–88% визначається спадковістю.
Генетичний вплив відчувають швидкість одиночного руху і частота рухів, а
швидкість, яка проявляється в цілісних рухових актах, бігу, залежить
приблизно в рівній мірі від генотипу і середовища (40–60%).
Всі рухові реакції, що здійснюються людиною, діляться на дві групи: прості
і складні.
Відповідь заздалегідь відомим рухом на заздалегідь відомий сигнал
(зоровий, слуховий, тактильний) називається простою реакцією. Прикладами
такого виду реакцій є початок рухового дії (старт) у відповідь на постріл
стартового пістолета в легкій атлетиці або в плаванні, припинення нападаючого
чи захисної дії в єдиноборствах або під час спортивної гри при свистку арбітра
та інше. Швидкість простої реакції визначається по так званому латентному
(прихованому) періоду реакції – тимчасовому відрізку від моменту появи
сигналу до моменту початку руху. Латентний час простої реакції у дорослих, як
правило, не перевищує 0,3 секунди.
Складні рухові реакції зустрічаються в видах спорту, що
характеризуються постійною і раптовою зміною ситуації дій (спортивні ігри,
єдиноборства, гірськолижний спорт та інші). Більшість складних рухових
реакцій у фізичному вихованні і спорті - це реакції «вибору» (коли з декількох
можливих дій потрібно миттєво вибрати одне, адекватне даній ситуації). У ряді
видів спорту такі реакції одночасно є реакціями на об'єкт, що рухається (м'яч,
шайба то що).
З фізіологічної точки зору швидкість реакції залежить від швидкості
протікання наступних п'яти фаз:
1) виникнення збудження в рецепторі (зоровому, слуховому, тактильному
та інших), що беруть участь в сприйнятті сигналу;
2) передачу збудження в центральну нервову систему;
3) переходу сигнальної інформації по нервових шляхах, її аналізу і
формування еферентного сигналу;
4) проведення еферентного сигналу від центральної нервової системи до
м'язів;
5) збудження м'язів і появи в них механізму активності.
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У рухової реакції виділяють два основних компонента: латентний
(прихований) і моторний.
Латентний час рухової реакції – часовий відрізок від моменту появи
сигналу до початку руху.
Латентний час реакції на зоровий сигнал у нетренованих людей зазвичай
коливається в межах від 0,2 до 0,4 секунди (див. табл.1). У спортсменів він
значно коротше 0,1–0,2 секунди. Латентний час реакції на звуковий сигнал у
деяких відомих спринтерів настільки короткий (0,05–0,07 секунди), що
глядачам і навіть суддям нерідко їх старт здається фальстартом. Швидкість
протікання нервових імпульсів дорівнює 50–120мс., практично не змінюється з
віком, досягаючи свого максимуму від 9–11 років до 25–28 років, після
швидкість зменшується.
Латентний час простої рухової реакції практично не піддається
тренуванню і не пов'язаний зі спортивною майстерністю.
Моторний – часовий відрізок, від початку руху до його завершення, за
рахунок вдосконалення якого, в основному, і відбувається скорочення часу
реагування.
Співвідношення латентного і моторного компонентів в загальному часу
реакції залежить від характеру реакції, віку, виду спорту, кваліфікації
спортсмена, стану втоми організму та інше. Значне поліпшення швидкості
простої реакції – завдання досить складне, фактично мова йде про виграш
сотих, іноді десятих часток секунди. На частку латентного компонента
доводиться 20–25% і моторного – 75–80% загального часу. Наприклад, у
кваліфікованих спринтерів загальний час реакції на постріл стартера
коливається в межах 0,3–0,4 секунди, з них латентний період становить 0,06–
0,1секунди, моторний – 0,24–0,3 секунди. Завдяки вдосконаленню елементів
старту можна поліпшити загальний результат в спринті на 0,05–0,08 секунди.
Для простих реакцій характерний значний перенос швидкості: тренування
в різних швидкісних вправах покращує швидкість простої реакції, а люди, які
швидко реагують в одних ситуаціях, будуть швидко реагувати і в інших.
Час простої реакції багато в чому залежить від того, на що звертається
основна увага: на сприйняття сигналу (сенсорний тип реакції) або на дію що
відбудеться (моторний тип реакції). Якщо увагу акцентовано на рух що
відбудеться, то час реагування буде меншим, ніж якщо увага спрямована на
сприйняття сигналу. Звідси педагогічний висновок що треба вчити вмінню
концентрувати увагу на дії що відбудеться.
Швидкість реакції підвищується при певній напрузі м'язів, тому при
низькому старті рекомендується дужче тиснути на стартові колодки. Швидкість
реакції залежить від часу очікування сигналу. Оптимальний час між
попередньою і виконавчою командою близько 1,5 секунди. Затримка дихання
спринтера-бігуна в проміжку між командою «Увага!» і пострілом стартового
пістолету зменшує час стартової реакції. Після 25–30 хвилинної розминки час
реакції зменшується. Якщо виконується кілька стартів (з інтервалом 1,5–2
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хвилини), то найкращий час спостерігається на 7–8-й спробах.
Для цілеспрямованого розвитку швидкості простої рухової реакції
найбільш ефективні повторний, розчленований і сенсорний методи.
Повторний метод полягає в максимально швидкому повторному
виконанні рухів по сигналу. Тривалість таких вправ не повинна перевищувати
4-5 секунд. Рекомендується виконувати 3–6 повторень вправ в 2–3 серіях.
Застосовуються вправи, в яких необхідно виконати певний рух на сигнали
(звукові, зорові, тактильні).
Наприклад:
– біг з низького старту по команді;
– біг з положення в упорі лежачи за командою;
– в ходьбі по колу – на несподіваний різкий, короткий сигнал (бавовна в
долоні, свисток та інші) виконати стрибок вгору або в сторону, присідання,
змінити напрямок руху на 180 або 360°;
– за очікуваним сигналом виконати простий кидок (від грудей або через
голову) набивного м'яча та інше.
Розчленований метод зводиться до аналітичного тренування в
полегшених умовах швидкості реакції і швидкості наступних рухів. Наприклад,
при вдосконаленні старту в спринтерському бігу, можлива наступна схема
використання розчленованого методу тренування швидкості реакції на
стартовий сигнал:
1. Спочатку виконується біг зі старту під команду з контролем часу в
полегшених умовах (зі спеціальних колодок, під ухил або за допомогою тяги
розтягнутого вперед гумового амортизатора).
2. Потім виконується біг зі старту на 10–20 метрів самостійно, без
команди, але з контролем часу бігу, для відпрацювання стартового
прискорення.
3. На закінчення виконується груповий старт на 20–50 метрів, реагуючи з
руху одного з учасників забігу. «Лідер» змінюється по черзі в кожному забігу.
Сенсорний метод заснований на тісному зв'язку між швидкістю реакції та
здатність до розрізнення мікроінтервалу часу. Цей метод направлений на
розвиток здатності розрізняти відрізки часу порядку десятих і навіть сотих
часток секунди. Тренування за цим методом підрозділяється на три етапи:
1. На першому етапі ти хто займаються виконують рухове завдання з
максимальною швидкістю. Після кожної спроби керівник повідомляє час
виконання вправи.
2. На другому етапі повторюється виконання початкового рухового
завдання, але ти хто займаються самостійно оцінюють за своїм відчуттям
швидкість його реалізації, а потім порівнюють свої оцінки з реальним часом
виконання вправи. Постійне порівняння своїх відчуттів з дійсним часом
виконання вправ удосконалює точність сприйняття часу.
3. На третьому етапі пропонується виконувати завдання з різною,
заздалегідь певною швидкістю. Результат контролюється і порівнюється. При
цьому відбувається навчання вільному управлінню швидкістю реагування.
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Складність розчленованого і сенсорного методів тренування швидкості
реакції полягає в тому, що для їх реалізації необхідні певні технічні засоби:
електронні секундоміри з автоматичною реєстрацією початку і кінця виконання
завдання під команду і без команди.
У складних реакціях виділяють наступні її різновиди: реакції на рухомий
об'єкт і реакції вибору.
Складні реакції на рухомий об'єкт зустрічаються не тільки в спортивних
іграх, єдиноборствах, стрільбі по рухомих мішенях, а й у багатьох видах
професійної діяльності. Час реакції може складати від 0,25 до 3–4 секунд. На
сенсорну фазу йде приблизно 0,05 секунди. Отже, основне значення для
швидкості реагування має здатність побачити переміщення об'єкту з високою
швидкістю і моторна фаза реакції. На це і повинне бути спрямоване
тренування.
Прихований період реакції на рухомий предмет складається з чотирьох
елементів:
1. Людина повинна побачити рухомий предмет (м'яч, гравця).
2. Оцінити напрямок і швидкість його руху.
3. Вибрати план дій.
4. Розпочати його здійснення.
Основна частка цього часу (понад 80%) йде на зорове прийняття, тобто на
вміння бачити предмет, що пересувається з великою швидкістю. Ця здатність
піддається тренуванню і ії розвитку на заняттях слід приділяти особливу увагу.
Для цього використовуються вправи з реакцією на об'єкт, що рухається.
При виконанні цих вправ слід:
– поступово збільшувати швидкість руху об'єкта;
– скорочувати дистанцію між об'єктом і тих хто займаються;
– зменшувати розміри об'єктів, що рухаються.
Одним із засобів розвитку цієї здатності може бути гра в баскетбол,
футбол або гандбол з м'ячами меншого розміру, ніж звичайні.
Важливе значення на скорочення часу реакції має вміння людини
передбачати рух, скажімо, політ м'яча у футболі чи шайби в хокеї, по діям
гравця, що проводить удар. Так, в сучасному хокеї швидкість польоту шайби в
кидках сягає понад 50 м/с. Це означає, що з відстані до 10 метрів воротар
практично не встигає зреагувати на кинуту шайбу. Однак дуже часто воротар
вдало реагує на шайбу, кинуту навіть з більш близької відстані. Це відбувається
завдяки передбачення польоту шайби.
Реакція вибору пов'язана з вибором потрібного рухової відповіді з ряду
можливих відповідно до зміни поведінки партнера, супротивника або
навколишнього оточення. Це набагато більш складний тип реакції. Тут час
реакції багато в чому залежить від великого запасу тактичних дій і технічних
прийомів, від уміння миттєво вибрати з них найбільш вигідні. Для розвитку
швидкості реакції з вибором слід:
1. Поступово ускладнювати характер відповідних дій і умови їх виконання. Наприклад, спочатку навчають виконувати захист у відповідь на
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заздалегідь обумовлений удар або укол (той, хто захищається не знає, коли буде
проведена і куди направлена атака), потім тим хто займаються пропонують
реагувати на одну з двох можливих атак, потім трьох і так далі, поступово
підводячи до реальної обстановки єдиноборств.
2. Розвивати здатність передбачати дії супротивника, як би випереджати
їх початок, тобто реагувати не стільки на супротивника або партнера, скільки
на малопомітні підготовчі рухи і зовнішній вигляд (поставу, міміку, емоційний
стан тощо). Наприклад, більшість боксерів відрізняють фінти від ударів за
вихідним положенням ніг, по виразу обличчя і очей, по поступальному руху
ніг, повороту тулуба, по обертанню тазу, по положенню рук тощо.
Швидкість рухової реакції має велике прикладне значення практично для
будь-якої професійної діяльності, пов'язаної з виконанням будь-яких рухових
дій. В ході вирішення таких професійних завдань зустрічаються випадки, коли
потрібно відповідати на будь-який сигнал з мінімальною затримкою часу.
Сучасні технічні системи, операторська діяльність, наприклад, нерідко
висувають високі вимоги до швидкості реагування. Швидкість реакції має
велике значення в багатьох видах спорту особливо для ігрових видів і різних
єдиноборств. Дослідження показують, що в спринтерському бігу, тобто, в бігу з
максимальною швидкістю, перевагу мають ті спортсмени, у яких вище
швидкість реакції і рухливість нервових процесів.
1.
2.

3.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНА ПЕРЕД
ЗМАГАННЯМИ ТА ПРИКЛАДИ ПРИЙОМІВ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Доц. Плотницький Л.М., викл. Семко Б.Т. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Вступ. На сучасному етапі розвитку спорту зростає щільність змагальної
діяльності, що висуває підвищені вимоги до фізичного і психологічного стану
спортсменів. Недостатня психологічна підготовка пауерліфтерів призводить до
нестійкості в стресових умовах, якими є змагання, і, як наслідок, деякі
спортсмени демонструють на змаганнях нижчі результати ніж в умовах
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тренувань. Однак більшість тренерів недостатню увагу приділяють
психологічній підготовці спортсменів у тренувальному процесі. У результаті
аналізу наукових досліджень, опитування тренерів та спортсменів встановлено,
що психологічній підготовці в пауерліфтингу приділяється недостатня увага.
Досягнення високого спортивного результату в пауерліфтингу передбачає
напружений та тривалий тренувальний процес. Результат змагальної діяльності
залежить від рівня підготовки спортсмена, розвитку його фізичних,
функціональних та психологічних якостей. Недостатня психологічна підготовка
може призводити до нестабільного виступу на змаганнях та невдалої спроби
при поганому психологічному налаштуванні спортсмена. Успішність
змагальної діяльності обумовлюється, крім усього іншого, достатньою
психічною підготовкою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахівці розглядають
психологічну підготовку спортсменів як систему засобів, методів та впливів,
що використовується з метою вдосконалення психологічних здібностей,
необхідних для ефективної тренувальної діяльності, підготовки до змагань та
успішного виступу в умовах жорсткої конкуренції між спортсменами.
Проблему психологічної підготовки розглядали багато авторів по-новому для
окремих видів спорту. Г.Д. Горбунов, О.Н. Гогунов видали підручник, в якому
розглянули психологію спортивної діяльності та описали деякі засоби і методи
психологічної
підготовки.
Питання
психологічного
налаштування
пауерліфтерів під час змагань розглядав А.І. Стеценко [3, с. 324-327]. У своїй
роботі він приділяє увагу психологічному налаштуванню спортсмена
безпосередньо перед виконанням вправи.
Питання
психологічної
підготовки
пауерліфтерів
недостатньо
досліджено. Більшість авторів розглядають окремі компоненти психологічної
підготовки та засоби психологічного впливу. Недостатньо розглянута проблема
комплексної психологічної підготовки в пауерліфтингу, починаючи з мотивації
до занять і закінчуючи психологічними засобами відновлення після виступу на
змаганнях.
Термін «психологічна підготовка» найчастіше використовується для
позначення широкого кола дій тренерів та спортсменів. Вона спрямована на
формування і розвиток психічних процесів та якостей особистості спортсменів і
є необхідною для успішної тренувальної діяльності та виступів на змаганнях.
При цьому розуміється, що психологічна підготовка сприяє ефективному
проведенню інших видів підготовки (загальнофізичної, спеціальної фізичної,
тактичної, технічної), а також є умовою успішного виступу на змаганнях.
Психологічна підготовка – один з аспектів використання наукових
досягнень психології, реалізації її засобів та методів для підвищення
ефективності спортивної діяльності. Психологічна підготовка спортсмена є
багатогранним педагогічним процесом. Вона здійснюється на базовому рівні в
підготовчому періоді тренування і на спеціальному – у змагальному періоді та
на етапі безпосередньої підготовки до змагань, що дозволяє визначити її
основні види [1, с. 17].
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Спортивна діяльність, як і будь-яка інша, потребує психологічного
забезпечення. Суть її полягає в тому, щоб забезпечити розвиток і
вдосконалення нервово-психічних механізмів, регулюючих рух, переживання і
поведінку. Таким чином, психологічне забезпечення спортивної діяльності – це
комплекс заходів, направлених на спеціальний розвиток, вдосконалення і
оптимізацію систем, які регулюють психічну функцію організму і поведінку
спортсмена, вирішуючи при цьому задачі тренувань і змагань.
Інтенсифікація тренувального процесу здатна викликати зрив адаптації
спортсмена до значних навантажень. Виникає необхідність нормалізації
психічного стану, пом‘якшення негативних впливів надмірного психічного
напруження й активізації відновлювальних процесів [4, с. 214-217].
Психологічна підготовка поділяється на психологічну підготовку тренера
і спортсмена. У психологічній підготовці спортсмена виділяють чотири
розділи, тісно пов‘язані між собою: психологічна підготовка до продовженого
навантажувального тренувального процесу; загальна психологічна підготовка
до змагань; корекція психічних станів на заключному етапі підготовки до
змагань; спеціальна підготовка до конкретних змагань.
Розрізняють загальну і спеціальну психологічну підготовку. Загальна
психологічна підготовка тісно пов‘язана з виховною та ідейною роботою зі
спортсменами. Особливо це стосується формування ідейної переконаності,
виховання властивостей особистості. У програму психологічної підготовки
повинні бути включені заходи, спрямовані на формування спортивного
характеру. Спортивний характер – це важливий елемент успішного виступу на
змаганнях, де він по-справжньому виявляється і закріплюється. Але формується
він у тренувальному процесі.
Спеціальна психологічна підготовка характеризується спрямованістю на
формування і розвиток психічних якостей і властивостей особистості
спортсменів, які сприяють успіхові в особливих, конкретних умовах спортивної
діяльності. Вона включає підготовку до конкретного змагання, до конкретного
суперника, до етапу тренування. Основне завдання спеціальної психологічної
підготовки спортсмена до конкретного змагання – створення стану його
психічної готовності до виступу в змаганнях [2, с. 190].
Майстерність тренера полягає у тому, щоб, виходячи з підготовленості
спортсмена та рангу змагань, запропонувати виступати там, де спортсмен
опиниться серед лідерів. При цьому самі змагання повинні бути важливими для
даного спортсмена.
Дуже важливою є і підготовка до етапу тренування. Кожен спортсмен та
тренер знає, що існують найбільш важкі або найбільш улюблені навантаження.
У підготовчому періоді часто необхідно виконувати великі за об‘ємом фізичні
навантаження, а це вимагає високих вольових якостей.
Досить ефективним у здійсненні психологічної підготовки спортсменів
до змагань є такий прийом, як використання в процесі тренувань спеціальних
вправ, що дозволяють поступово звикати до змагальних умов.
Найефективнішим способом психологічної підготовки спортсмена до
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успішного виступу в змаганнях є участь у змаганнях. Для вирішення цієї
суперечливої задачі необхідно реалізувати змагальні умови в навчальнотренувальному процесі. Для цього необхідно використовувати наступні
способи психологічної підготовки спортсменів до змагань.
Контрольні заходи. Проводяться у вигляді змагань у певному
спортивному колективі (внутрішньо-групові змагання), для яких характерні такі
елементи психологічної напруженості: спортивна конкуренція, прагнення
кожного спортсмена до перемоги, змагальний дух, бажання показати високі
спортивні результати і т. п. Важливо, щоб на цих змаганнях були присутні
сторонні люди (батьки, знайомі, друзі спортсменів, керівники спортивної
організації), це підвищує значимість заходу в очах спортсменів-учасників.
Товариські зустрічі. Проводяться у вигляді змагань у певній спортивній
групі із запрошенням спортсменів з інших спортивних колективів (міжгрупові
змагання) у присутності інших людей і з дотриманням усіх правил і ритуалів з
метою забезпечення високої значимості заходу для спортсменів-учасників.
Психофізичні вправи. Ці вправи характеризуються виконанням певних
тактичних завдань при наявності фізичного навантаження і сприяють розвитку і
вдосконаленню не тільки адаптаційних можливостей спортсмена до
екстремальних умов, а й вихованню його вольових і фізичних якостей.
Психотехнічні вправи. В їх основі лежить виконання певних
психологічних завдань в умовах максимальної точності технічних дій
змагального характеру. Здійснення цих вправ вимагає: 1) постановки та
вирішення досить складних (залежно від рівня майстерності спортсмена)
психологічних завдань; 2) використання для вирішення поставленого завдання
основних технічних змагальних дій.
Інтелектуальні задачі. Цей прийом вимагає: 1) розробки спеціальних
завдань, що включають в себе теоретичні описи змагальних ситуацій
(екстремальних); 2) рішення їх спортсменом за певний час (термін залежить від
досвідченості спортсмена); 3) подальшого обговорення прийнятого
спортсменом рішення.
Психологічне налаштування пауерліфтерів на змаганнях. Готовність до
максимальної мобілізації накопиченого рухового потенціалу сил значною
мірою залежить від психологічного налаштування спортсмена.
У пауерліфтингу такий стан означає готовність атлета підкорити
рекордну для себе вагу, а точніше, проявити надмаксимальні зусилля на даний
момент. Для спортсменів, котрі не мають проблем з технікою виконання вправи
та максимально мотивовані на підняття замовленої ваги, збудження має
доводитися до рівня «сліпої люті». Бо максимально можливий результат може
бути досягнутий шляхом повної самовіддачі і вищого ступеня агресивності.
Постановка завдання. Одним з ключових питань є апробація та
практичне підтвердження впливу психологічної підготовки спортсменівпауерліфтерів. Важливим завданням для вирішення є питання: чи буде
позитивний ефект у спортсменів, з якими тренер веде психологічну підготовку.
Виклад методики дослідження. В експерименті буде брати участь дві
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групи, контрольна і експериментальна, кожна група буде складатись з 8
кваліфікованих спортсменів. Тренувальна схема та планування навантаження
буде класичним. Але, на відміну від контрольної, в експериментальній групі
буде проводитися психологічний тренінг, будуть запроваджуватися
психологічний контроль та психологічна підтримка спортсмена. Експеримент
матиме два етапи. Експеримент проводився на базі залу пауерліфтингу ХНУБА.
Перший етап. Перший етап триватиме 3 місяці. За цей період обидві
групи будуть напрацьовувати результат. У кінці першого етапу буде заміряний
середній приріст результату в сумі триборства в кілограмах.
Другий етап. Другим етапом є змагальний процес, у якому буде
визначено якісні показники реалізації результату спортсменом на змаганнях.
Тобто ми виміряємо різницю між кращими результатами на тренуваннях і на
змаганнях у кілограмах. Оскільки реалізація результату залежить від
психологічного стану і, відповідно, психологічної підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих результатів.
При проведенні дослідження, в кінці першого етапу контрольна група
збільшила показники триборства з 365 кг до 377.5 кг (р<0,05), а
експериментальна з 372.5 кг до 390 кг (р<0,05), що є більшою прибавкою
результату у відношенні до контрольної групи.
У кінці другого етапу по завершенню змагань, контрольна група змогла в
середньому реалізувати в сумі триборства 360 кг з середнього кращого
показника 377.5 кг (р<0,05), а експериментальна 385 кг з середнього кращого
390 кг (р<0,05), що було вищим показником реалізації результату у відношенні
до контрольної групи.
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок
у даному напряму. Давно відомо, що успішний виступ у змаганнях залежить
не тільки від високого рівня фізичної, технічної і тактичної підготовленості
спортсмена, а й від його психологічної готовності. Щоб реалізувати повною
мірою свої фізичні, технічні та тактичні здібності, навички та вміння, а, крім
того, розкрити резервні можливості як обов‘язковий елемент змагання,
спортсмену необхідно психологічно готуватися до певних умов спортивної
діяльності. Психологічні особливості змагань, закономірності, причини та
динаміка передзмагальних станів визначають високі вимоги до психіки
спортсмена. Усе те, що було відпрацьовано і накопичено в процесі навчання і
тренувань протягом місяців або років, може бути розгублено за лічені хвилини,
а часом і секунди перед стартом. Тому даним експериментом було доведено
позитивний вплив на зростання результату спортсмена і на його реалізацію на
змаганнях методів та засобів психологічно тренінгу, психологічного контролю
та психологічної підтримки спортсменів.
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ЗАСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПРИТНОСТІ БОКСЕРІВ
УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Ст. викл. Гунько М.В. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Фізична культура як необхідна умова всебічного розвитку особистості
спрямована на вдосконалення фізичних і духовних сил молодої людини.
Фізичне виховання студентів здійснюється в єдності з розумовим, моральним
та естетичним навчанням. Однією із основних ланок системи фізичного
виховання у вищих навчальних закладах є факультативні заняття з
різноманітних видів спорту.
Бокс – мужній та дуже захоплюючий вид спорту. Він є одним зважливих
засобів фізичного виховання молоді. Велика популярність боксу пояснюється
високим емоційним напруженням спортивної боротьби й різнобічним впливом
на рухові, психічні та вольові якості людини.
Особливе місце бокс посідає серед студентської молоді. Більшість ВУЗів
країни культивують і розвивають цей вид спорту тому, що він формує у
молодій людині впевненість собі, вміння долати труднощі та досягати
поставленої мети, вчить порядності та шляхетності. Бокс виховує саме ті якості,
які вкрай необхідні юнакові на початку його шляху становлення як людини,
особистості, фахівця.
Спритність – це здібність людини швидко навчатися новим руховим діям
та швидко перебудовувати рухові дії відповідно до обставин, які постійно
змінюються. Спритність є складною комплексною якістю, яка не має єдиного
критерію оцінки. У кожному окремому випадку вибирається критерій в
залежності від обставин.
Будь який рух, яким би він новим не здавався, виконується завжди на
основі старих координаційних зв‘язків. Схематично можна уявити, що людина
кожного разу будує новий руховий акт з деякого числа елементарних
координаційних рухових одиниць, кожна із яких була освоєна раніше. Чим
більший у людини запас базових рухів, тим вищий рівень розвитку спритності.
Спритність, подібно іншим фізичним якостям, має власний віковий
період найкращого розвитку, який коливається в межах 6-18 років. На початку
цього періоду краще розвиваються фізіологічні механізми, що забезпечують
прояв спритності, пізніше – психологічні механізми.
228

Розрізняють загальну і спеціальну спритність. Серед факторів, які
обумовлюють розвиток і прояв спритності, велике значення мають
координаційні здібності. Загальна спритність – здатність до оволодіння складно
координованими рухами в не специфічних для боксу видах діяльності.
Спритність як фізична якість відрізняється специфічністю. Специфічність
спритності пов'язана з різними навиками в різних видах діяльності. Можна
володіти хорошою спритністю в іграх і недостатньою в боксі і навпаки. Тому
спритність доцільно розглядати в зв'язку з особливостями конкретного виду
спорту.
Спритний боксер вміло вибирає час і місце для рішучих ударних дій,
використовує положення захисту для контратак, своєчасно уникає ударів
суперника і залишається не вразливим. Чим більший арсенал технічних засобів
у боксера, тим легше він оволодіє новими рухами і діями, тим більше його
спритність. Для прояву спритності боксер повинен не тільки мистецьки
володіти технікою і тактикою, але й мати розвинуті фізичні якості, такі як
швидкість, сила, витривалість, відчуття часу і простору.
Швидкість опанування має свою фізіологічну основу, рухливість і
динамічність процесів збудження і гальмування. Чим рухливіші нервові
процеси, чим швидше змінюється стан нервових центрів, тим краще
диференційоване гальмування, яке призводить до відокремлення непотрібних і
закріплення доцільних рухів. Точність виконання руху, яка є одним із
показників спритності визначається ступенем розвитку кінестезичної
чутливості – спільної діяльності рухового і тактильного аналізаторів. М‘язове
відчуття, яке добре розвинуте у кваліфікованих спортсменів, багато в чому
визначає точність відтворення і швидкість оформлення нових рухів. Рухові дії,
які застосовуються для розвитку спритності діляться на 3 групи:
1. Дії в яких немає стереотипності рухів і є елемент раптовості;
2. Дії які створюють високі вимоги до координації й точності рухів і
асиметричні вправи в асиметричних сполученнях;
3. Спеціальні завдання, в яких по сигналу необхідно різко змінювати
напрямок руху.
Існує 2 напрямки у розвитку спеціальної спритності боксера:
1. Вдосконалення найбільш широкого комплексу різноманітних
спеціальних координацій, необхідних для усіх представників майстерного
боксу. Для цієї мети тренер застосовує технічні прийоми різного ступеня
складності: бокові кроки, ухили, нирки, комбінований захист, різні варіанти
ударів – при стрибках, при кроках різнойменними ногами, зустрічних ударах і
т.д.
2. Вдосконалення вузького кола спеціальних координацій, необхідних
боксерам різних напрямків і манер бою. При цьому тренер вибірково
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застосовує такі індивідуальні завдання в умовних і вільних боях, які
дозволяють боксеру найбільш досконало виконувати специфічність завдань,
характерні для напрямку представником якого він є. При розвитку спритності
інтервали відпочинку між вправами даються такі, щоб сліди втоми від
попереднього виконання зникали. Тобто необхідне повне відновлення
організму.
Комплекс вправ спрямований на розвиток трьох найважливіших
компонентів боксерської техніки, загальної координації та спритності і балансу.
Даний комплекс вправ проводиться після стандартної розминки. Робота
ведеться раундами по три хвилини. Між раундами хвилина відпочинку.
1. Робота з тенісним м‘ячом (рис. 1).

Рисунок 1 – Робота з тенісним м‘ячем
Техніка виконання вправи. Тенісний м'яч набиває об підлогу почергово то
правою то лівою рукою, при цьому спортсмен повинен намагатися рухатися за
м‘ячом стрибками. Надалі із зростанням майстерності студента, в момент
підскоку м'яча наносяться удари в повітря.
2. Перекидання набивного м'яча (рис. 2–3) є невід'ємною частиною
тренування боксера. М'яч перекидають з різних положень (стоячи, сидячи,
лежачи) одній і двома руками; найбільш ефективними вправами є перекидання
м'яча в пересуванні назад, вперед, в сторони і по кругу. Ці вправи розвивають
швидкісно-силові якості (зокрема швидкісну витривалість), орієнтування,
здібність до короткочасної великої силової напруги і розслаблень м'язів.
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Рисунок 2 – Вправи з набивними м'ячами стоячи.

Рисунок 3 – Вправи з набивними м'ячами сидячи.
3. Вправи з партнером (рис. 4) в опорі (з точки опори), в поштовхах
(«пуш-пуш») з положення стоячи, сидячи і лежачи також сприяють розвитку
силової витривалості і рівноваги.

Рисунок 4 – Вправи з партнером.
4. Блокові установки або еспандер є типовими снарядами для розвитку
сили миші (рис. 5). Вправи за допомогою блоків, гуми або еспандера знайшли
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широке розповсюдження в багатьох видах спорту. Вони, як ніякі інші,
розвивають силові якості і збільшують м'язову масу. Але захоплюватися ними
не можна, оскільки вони закріпачують м'язи, рухи стають скутими. Тому після
комплексу вправ на блоках, з гумами або експандером слід виконувати вправи
на швидкість з великими амплітудами без напруги (з скакалкою, імітація ударів
на розслаблення м‘язів та ін.).

Рисунок 5 – Вправи з еспандерами і гумами.
Всі ці вправи можливо виконувати як під час тренувальних занять так і
під час карантинних обмежень. Ці вправи не потребують особливого
приміщення та можливо виконувати самостійно вдома. Під час карантинних
обмежень ці вправи треба виконувати вдома, тривалість заняття біля години та
починати заняття треба з розминки.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ БАСКЕТБОЛІСТІВ ПРИ ОРІЄНТАЦІЇ У ПРОСТОРІ
Ст. викл. Шкарлат Н.Ю. (Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Успішність фізичної підготовки студентів перших курсів у сучасних
умовах залежить від ефективних методів організації, управління та контролю,
раціонального застосування сучасних технологій у навчальному процесі,
урахування їх індивідуальних, вікових, морфофункціональних особливостей, а
також біомеханічних характеристик рухових дій (Л.Ю. Поплавський, 2003; К.П.
Сахновський, 1988, 1990; А.М. Лапутін, 1986-2003 та ін.).
Заняття фізичною культурою не можуть компенсувати дефіцит руху
студентів, інтенсивна рухова організація яких часто обмежується тільки
урочними заняттями фізичними вправами (О.С. Куц, 1997; Л.П. Сущенко, 1999;
Н.В. Білошицька, 1999, 2000; О.Д. Дубогай, 2005, 2006). Великі перспективи
для оптимізації методики фізичної культури та організованої рухової
активності в ВНЗ має диференційований підхід, який дає змогу кожному
студенту займатися в оптимальному режимі та забезпечує найкращий
оздоровчий ефект (В. А. Леонова, О. С. Куц, 1996; В. Г. Арефьєв, 2007; Г. В.
Кротов, 2010).
Аналіз спеціальної літератури показує, що одним із перспективних і
найбільш ефективних напрямків практичного вирішення цих завдань є
удосконалення традиційних засобів, форм і методів позаурочної роботи,
спрямованої на формування спеціальних рухових умінь та навичок і
збереження потрібного рівня стану здоров‘я підростаючого покоління (А.П.
Савченко, 2004; Н.М. Баламутова, 2007; М.В. Дутчак, 2007).
Подібні заняття передбачають помірні навантаження, оптимальні режими
чергування роботи і відпочинку. В ході секційних занять викладач-тренер може
здійснювати особистісно-орієнтований підхід до кожного студента та
корегувати навчально-тренувальний процес у відповідності до особливостей
розвитку кожного студента.
Аналіз джерел літератури показує, що наука ґрунтовно розглядає питання
навчання і тренування юних баскетболістів, але в діючий час гостро
відчувається недостатність спеціальних методичних рекомендацій в області
розвитку спеціальних рухових здібностей з урахуванням індивідуальних
особливостей, ігрового амплуа та ін. (В.З. Бабушкін, 1992; В.М. Корягин, В.Н.
Мухин, В.Л. Боженар, Р.С. Мозола, 2001; Л.Ю. Поплавський, 2003).
Водночас відсутні дослідження щодо диференціації розвитку рухових
здібностей під час секційних занять з баскетболу у старшій школі-ВНЗ. Метою
дослідження є теоретичне і експериментальне обґрунтування побудови
структурних елементів розвитку рухових здібностей юнаків років в процесі
секційних занять баскетболом.
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Для вирішення поставленої мети були визначені такі завдання
дослідження:
1. Проаналізувати та узагальнити сучасні теоретичні та методичні
підходи до процесу розвитку спеціальних рухових здібностей студентів
молодших курсів в процесі занять баскетболом.
2. Розробити і апробувати структуру розподілу годин розвитку рухових
здібностей студентів в процесі занять баскетболом на основі диференціації
ігрової діяльності.
Дослідження, пов‘язані з фізичною підготовкою показали, що немає
необхідності однаково різносторонньо розвивати всі рухові здібності в різних
видах спорту. Переважно розвивають лише ті з них, які грають важливу роль у
вирішенні специфічних завдань спортивної техніки [6, 8]. З даного положення
можна зробити висновок про необхідність диференціації розвитку загальних і
спеціальних рухових здібностей баскетболістів для кожного ігрового амплуа.
В залежності від рівня загальної і спеціальної фізичної підготовленості
юнаків та юнаток фізичні вправи повинні мати різну спрямованість і
вирішувати завдання розвитку швидкісно-силової підготовленості, гнучкості,
витривалості, координаційних здібностей в залежності від ігрового амплуа.
Дослідження фізичної підготовленості юних баскетболістів Л. Р.
Айринянц, М. А. Годика [1, 2], Алонсо Лопес Рамом Фавиана [3] дозволили
виявити перелік основних технічних прийомів гри в баскетбол та спеціальні
рухові здібності, необхідні для виконання основних технічних прийомів у
баскетболі, а саме: – передача м‘яча: в підготовчій фазі – швидкість
(реалізується через переміщення), сила м‘язів ніг, спритність; в основній фазі –
сила м‘язів ніг, рук, кисті, спритність. – кидки м‘яча: в підготовчій фазі –
швидкість, сила м‘язів ніг, тулуба, стрибучість; в основній фазі – сила м‘язів
плечового поясу, рук, кісті, швидкість (реалізується через одинокий рух руки),
спритність; в заключній фазі – сила м‘язів ніг (проявляється під час уступаючої
роботи при приземленні та амортизації). – підбор м‘яча: в підготовчій фазі –
швидкість (реалізується через переміщення), сила м‘язів ніг, стрибучість,
спритність; в основній фазі – сила м‘язів плечового поясу, рук, кисті,
спритність; в заключній фазі – сила м‘язів ніг (проявляється під час уступаю
чому режимі роботі при приземленні та амортизації). – блокування м‘яча: в
підготовчій фазі – швидкість (реалізується через переміщення), сила м‘язів ніг,
стрибучість; в основній фазі – сила м‘язів плечового поясу, рук, кистей,
спритність; в заключній фазі – сила м‘язів ніг (проявляється в уступаючий
роботі при приземленні та амортизації).
Враховуючи вищенаведене необхідно зробити висновки про те що, юним
баскетболістам років при виконанні технічних прийомів необхідні такі рухові
здібності, які можуть використовуватися в різних фазах цих прийомів: –
спритність – при виконанні передач та ловінні м‘яча, підборі та блокуванні
кидка, виконанні кидка, тобто ця фізична якість необхідна при виконанні майже
всіх прийомів гри; – швидкість – при виконанні передач, перехопленні м‘яча,
веденні м‘яча, кидку м‘яча (швидкість одиночного руху). – сила (окремих
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м‘язових груп) – при виконанні всіх технічних прийомів, особливе значення
має сила м‘язів ніг, плечового поясу, рук та кисті; – стрибучість – при
виконанні кидків, блокування та підбору м‘яча, виконання передач та ловіння
м‘яча; – гнучкість – при виконанні більшості технічних прийомів.
Запропонована командою дослідників структурна диференціація розвитку
рухових здібностей юнаків років включає ряд розроблених комплексів
фізичних вправ різної спрямованості. Головною відмінною особливістю
програми є диференційований підхід до розвитку спеціальних рухових
здібностей у відповідності з особливостями змагальної діяльності кожного
ігрового амплуа.
Експериментальна програма базується на специфічних принципах
побудови навчально тренувального процесу, постановка завдань здійснювалася
на основі рекомендацій А.В. Бєляєва [3], Ю.П. Поплавського [6], В.Н.
Платонова [7]. Розробка спрямованості програм для кожного ігрового амплуа
баскетболістів ґрунтується на припущенні про те, що підвищення рівня
розвитку спеціальних рухових здібностей, які характеризують рівень провідних
чинників кожного з амплуа баскетболістів, сприятиме підвищенню змагальної
діяльності баскетболістів. Була складена експериментальна структура
розподілу годин використання комплексів фізичних вправ для розвитку
загальних рухових здібностей у юних баскетболістів років різного ігрового
амплуа, у якій найбільший час був виділений на розвиток найбільш важливого
чинника для кожного з амплуа – 40 %, наступним двом по 20 %, останнім по 10
% від загального об‘єму часу, виділеного стандартною програмою фізичної
підготовки.
Враховуючи вищезазначені взаємозв‘язки технічних дій з фізичними
якостями і проведені нами дослідження змагальної діяльності баскетболістів,
був запропонований комплекс спеціально-підготовчих вправ.
Основу даного комплексу склали спеціальні фізичні вправи, які були
об‘єднані в групи вправ, що сприяють розвитку фізичних здібностей,
необхідних для виконання конкретних технічних дій баскетболістами.
Експериментальний розподіл комплексів фізичних вправ для розвитку
спеціальних рухових здібностей будувався залежно від пріоритетного
використання в змагальній діяльності технічних дій кожним з ігровим амплуа,
80-90 % часу приділяється розвитку спеціальних рухових здібностей,
необхідних для ефективного виконання найбільш важливих технічних дій
кожного з амплуа, а 10-20 % – на розвиток всіх інших якостей.
Результати аналізу літературних джерел і узагальнення досвіду провідних
фахівців з фізичного виховання свідчать про те, що фізична підготовка юних
баскетболістів є базовою, тому її побудову потрібно організовувати з
урахуванням біомеханічних закономірностей рухів, розвитку рухових
здібностей, ігрового амплуа.
При побудові програми фізичних вправ необхідно використовувати
диференційований підхід у розвитку рухових здібностей юних баскетболістів в
залежності від ігрового амплуа.
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Розроблена структурна програма розвитку загальних і спеціальних
рухових здібностей юних баскетболістів років біла впроваджена в навчальний
процес секційних занять і мала високий рівень ефективності.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо у пошуку
оптимальних варіантів співвідношення різних за обсягом й інтенсивністю
вправ, спрямованих на розвиток рухових здібностей залежно від ігрового
амплуа, підготовленості юних баскетболістів в процесі секційних занять.
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МЕТОДИКА УДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНИХ ЯКОСТЕЙ
ФУТБОЛІСТІВ
Викл. Данилов М.Ф. (Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Швидкісні якості в сучасному футболі є, напевно, найбільш важливими.
Успішна гра команди можлива лише в тому випадку, якщо її гравці
випереджають гравців суперника, виграючи у них час і простір. Існує думка, що
найшвидшим гравцем потрібно народитися, і що навіть правильно організовані
та напружені швидкісні тренування мало що дадуть футболістові, у якого
початковий швидкісний потенціал невеликий. Однак, ця думка не зовсім вірне.
По-перше, нікому ще не вдавалося визначити у новонароджених дітей їх
реальні швидкісні здібності. По-друге, величезний вплив на майбутній рівень
швидкісних, як, втім, і інших фізичних якостей, має рівень рухової активності в
ранньому дитячому віці. Двоє малюків з однаковими швидкісними здібностями
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матимуть різний рівень швидкісних якостей, ставши дорослими, якщо у віці до
5 років один з них був непосидючим, а другий - любив дивитися картинки,
малювати і т.п.
Швидше за все, у кожного футболіста є свій, залежить від генетичних
властивостей організму, «поріг» швидкісних здібностей. Але яка його реальна
величина не знає ніхто. Тому хороша рухова активність в дитячому віці, і
правильно організовані швидкісні тренування в юнацькому і дорослому віці,
дозволять кожному футболістові реалізувати свій швидкісний потенціал. Може
бути. у деяких він не буде абсолютно рекордним, але те, що спортсмен реалізує
себе, не викликає сумнівів.
Тренування швидкісних
якостей футболістів
спрямована на
вдосконалення:
- Швидкості реагування на рухомі об'єкти (м'яч, суперники та партнери);
- Швидкості реакції вибору (коли з декількох можливих продовжень
ігрової вправи потрібно вибрати одну, найбільш ефективну);
- Швидкості стартового прискорення;
- Максимальної швидкості бігу;
- Швидкості фаз «прискорення-гальмування-прискорення».
У теорії спорту, є перевірені часом правила швидкісних тренувань. У
стислому вигляді вони зводяться до наступного:
- Вправа, спрямоване на розвиток швидкісних якостей, має виконуватися
з максимальною швидкістю (або потужністю). В такому вправі при кожному
повторенні буде вдосконалюватися потужність анаеробних алактатного джерел
енергії, які забезпечують вибухову і швидкісну роботу. Крім того, початкова
фаза цієї вправи повинна починатися з миттєвого і точного реагування;
- Тривалість вправи повинна бути невеликою, і виникає під час його
виконання стомлення не повинно призводити до зниження швидкості;
- Тривалість інтервалів відпочинку повинна забезпечувати повне
відновлення енергетичних джерел, щоб кожна наступна вправа виконувалася з
максимальною інтенсивністю;
- Така ж вимога пред'являється і до числа повторень: як тільки футболіст
втомлюється, і внаслідок цього в черговому повторенні знижується швидкість,
повторення швидкісної вправи припиняється. [1, с 20-23]
Крім того, робота з удосконалення швидкісних якостей виявиться
ефективнішою, якщо 2-3 швидкісні тренування будуть проводитися поспіль.
Рівень швидкісних якостей залежить від декількох факторів. Один з основних це ефективність внутрішньом'язової та міжм'язової координації. В процесі
швидкісних тренувань м'язи «навчаються» швидко і точно координувати
скорочення і розслаблення. Це навчання проходить швидше, якщо протягом
кількох швидкісних тренувань поспіль відбувається позитивне взаємодія
термінових тренувальних ефектів кількох швидкісних занять.
Прояви швидкісних якостей у футболі різноманітні, і всі вони
вдосконалюються при виконанні ігрових вправ. В ігровій вправі 2х2 на малому
майданчику і в грі 11х11 на все поле потрібно швидко і точно реагувати на
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зміну ігрових ситуацій, швидко оцінювати переміщення м'яча, партнерів і
суперників, виконувати ривки з максимальною швидкістю. Але обсяги всіх цих
дій в більшості ігрових завдань регулюються не тренером, а самими ігровими
вправами. Тому додатково до дуже корисних ігрових вправ змішаного
характеру потрібні вправи виборчого впливу, в яких тренер може задавати
обсяги навантажень і направлено впливати на конкретний прояв швидкісних
якостей.
Удосконалення швидкості реакції на рухомий об'єкт
Рухомі об'єкти в футболі - це партнери, суперники та м'яч. Час реагування
в цьому випадку складається з наступних компонентів:
- Зафіксувати об'єкт на сітківці очей і обробити його;
- Переслати інформацію до відповідних відділів ЦНС;
- Обробити отриману інформацію і сформувати відповідний сигнал;
- Переслати цей сигнал до м'язів;
- Почати відповідь рух.
Можна вважати, що є можливість зменшення часу у всіх перерахованих
компонентах при правильному використанні деяких тренувальних вправ. Для
вдосконалення швидкості реагування на об'єкт, що рухається (РДО) корисні
ігри з малим м'ячем, такі, як настільний теніс, теніс і бадмінтон. Можна
застосовувати та гру в парах з тенісним м'ячем біля стінки (гра типу сквош). У
всіх цих іграх швидкість польоту м'яча або волана велика, і тому навантаження
на системи, що відповідають за швидке реагування, виявляється в
тренувальному занятті максимальної. [2, с 120-150]
Всі ігри такого типу цікаві, емоційні та корисні для футболістів. Однак, ці
гри не командні, і при двадцяти гравців на тренувальному занятті не вистачить
кортів або столів для всіх. Тому застосовувати такі ігри краще, як засоби
додаткового індивідуального тренування.
Корисними є і деякі вправи без м'яча. Що Їх як в розминці, так і в
основній частині тренування. Наприклад, біг в парах в фінальній фазі розминки,
коли один гравець в парі є провідним, а інший - веденим. В кінці розминки
вони біжать підтюпцем, і періодично провідний різко змінює напрямок і
швидкість бігу. Ведений повинен миттєво зреагувати на ці зміни, змінивши свій
біг як за напрямком, так і за швидкістю. За сигналом тренера гравці міняються
місцями.
Тренер може запланувати в такому вправі не тільки повороти, але і
раптове виконання будь-якого завдання. Наприклад, стрибків з обертанням на
180 ° або 360 ° градусів, або перекрутився і т.п. дій. Природно, що будь-який
стрибок або перекид, зроблений провідним, негайно повторює ведений.
Більш ефективним буде те ж саме вправу, але виконується з м'ячами.
Провідний гравець змінює ритм, темп і напрямок ведення, а ведений повинен
швидко робити те ж саме.
Ефективними є для розвитку швидкості реагування вправи ритміки та
аеробіки. Для таких вправ тренеру краще запросити фахівця з цих дисциплін,
який буде показувати вправу, а футболісти негайно слідом за ним виконувати
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його. Завдання тренера - стежити за своїми гравцями: наскільки точно кожен з
них повторює рухи викладача з аеробіки, у кого є затримки, або неправильне
відтворення ритму або темпу. У вправах такого типу футболісти повинні мати
максимальну концентрацію на швидкості та точності відтворення ритму і темпу
дій.
Якщо щось не виходить, то разом з викладачем по аеробіці в цьому
випадку потрібно продумати способи виправлення ситуації, і, можливо,
використовувати якісь засоби для індивідуальних тренувань. [3, с 44-53]
Удосконалення швидкості реакції вибору
Така реакція передбачає, що у футболіста є кілька варіантів продовжити
ігрову ситуацію, і він повинен швидко вибрати один з них, тактично найбільш
доцільний. З цього зрозуміло, що час реакції вибору залежить від власне
швидкості реагування і тактичної грамотності.
Для вдосконалення швидкості реакцій такого типу потрібні вправи, в
яких гравець ставиться в положення, коли йому потрібно швидко і точно
вибрати один з варіантів продовження рухової дії. Ось одне з таких вправ.
У ньому на 40-метровій дистанції стоять 4 легкоатлетичних бар'єрів.
Футболіст повинен подолати їх різними способами. Він починає біг, і дивиться
під час бігу на тренера. Коли гравець знаходиться в 3-4 м від першого бар'єру,
тренер піднімає в сторону одну з рук. Якщо праву - гравець оббігає бар'єр
справа, якщо ліву - зліва. Якщо рука піднімається вгору - гравець перестрибує
через бар'єр, якщо рух рукою вниз - гравець пролазить під бар'єром. Можна
проводити цю вправу у вигляді естафети.
Ефективні для розвитку швидкості реакції вибору вправи з м'ячем.
виконується або на обмеженій площадці, або в центральному колі поля. Кожен
футболіст з м'ячем, завдання - контроль м'яча в русі з різною швидкістю. При
зближенні двох гравців вони повинні швидко зреагувати та вибрати один з
двох-трьох варіантів руху.
Можна використовувати в цій вправі таке завдання: при зближенні гравці
обмінюються м'ячами та продовжують ведення.
Багато тренерів вважають корисним для розвитку швидкості реакції
вибору ігрова вправа, в якому беруть участь три групи футболістів, одягнених в
жилетки різного кольору. Одне з таких вправ зображено на рис. 8.2. Це квадрат
10 проти 5 футболістів на майданчиках різного розміру (мінімальний розмір майданчик 20 на 20 м). П'ять футболістів в червоних жилетках, п'ять - в жовтих,
і п'ять - у зелених. Усередині квадрата - 5 гравців в жовтих жилетах і 2-3 в
червоних. Зелені можуть передавати м'яч гравцям своєї 'кольору і червоним,
червоні - своїм і зеленим. Жовті відбирають у червоних і зелених і т.д.
Щоб вправа була більш важкою, число гравців у квадраті має бути досить
великим: 10х5, або 12х6, або 8х4. Для створення змагальної обстановки гра
ведеться певний час, наприклад, по 2 хвилини, і реєструється число відборів за
цей період.
Удосконалення швидкості бігу
Удосконалення швидкості бігу - одна з найважчих завдань в практиці
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спортивного тренування. Спринтери-легкоатлети, спеціально займаються цією
справою, знають, наскільки важко домогтися навіть невеликого приросту в ході
систематичних тренувань. Можна тренуватися весь рік для того, щоб зменшити
результат в бігу на 100 метрів всього на 0,1-0,2 с. [4, с 4-23]
У змагальному періоді, коли заняття з удосконалення командної і
груповий тактики є основними, приділяти 2-3 тренування спеціально для
розвитку швидкісних якостей також неможливо. Тому в футболі доцільна така
стратегія:
- Стати більш швидким в бігу можна за рахунок розвитку силових
якостей, і особливо вибухової сили;
- Можна придумати та використовувати тактико-технічні вправи, в яких
гравці повинні переміщатися з максимальною швидкістю;
- Швидкісні вправи в бігу використовувати як засіб підтримки
швидкісних якостей;
- Можна використовувати швидкісний біг на коротких відрізках з
укороченими інтервалами відпочинку для розвитку швидкісної витривалості.
Випереджати суперника потрібно протягом всієї гри, а це можна зробити тільки
при високому рівні розвитку швидкісної і силової витривалості.
Удосконалення швидкості стартового розгону
Для
вдосконалення
швидкості
стартового
розгону
можна
використовувати такі вправи:
Човникова естафета на відрізках 5 м; 7,5 м; 10м.
У ній можуть бігти всі футболісти, які беруть участь в тренуванні. Тренер
ділить їх на 3-5 груп, і вони встають в колони на стартовій лінії, як це
зображено на цьому малюнку. На відстані 5 м, 7,5 м, 10 м встановлюються
конуси (або фішки), яких повинні стосуватися футболісти в кінці кожної
дистанції. За сигналом тренера естафета починається. Футболісти роблять
ривок на 5 м, стосуються конуса, розгортаються, біжать до своїх партнерів по
групі, стосуються першого і встають у хвіст колони. Після торкання другий в
колоні гравець починає біжи виконує те ж завдання. Команди повинні без
відпочинку виконати по 5 серій, що для кожного гравця складе по 50 м
човникового бігу.
Після цього - відпочинок протягом однієї хвилини, і потім повторення
естафети до позначки 7,5 м (об'єм бігу в цій серії - 75 м). Після другої естафети
відпочинок дещо більший - 1,5 хвилини, і потім повторення естафети до
позначки 10 м (обсяг бігу в цій серії - 100 м). На цьому можна припинити
естафету, і тоді сумарний обсяг вибухового бігу, бігу з максимальною
потужністю, складе 225 м для кожного гравця.
Якщо тренер вважає такий обсяг недостатнім, то він може заздалегідь
запланувати більший обсяг бігу в естафеті. У нього є вибір з двох варіантів:
- Перший - використовувати так звану «драбинку»: 5 м; 7,5 м; 10м; 7,5 м;
5 м. У цьому випадку обсяг вибухового човникового бігу складе 300 м. Він
буде виконаний на досить коротких відрізках, в максимально потужному бігу
(але швидкість тут через малу довжину дистанцій значно не).
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- Можна використовувати другий варіант: 5 м; 7,5 м; 10 м; 12,5 м. Обсяг
бігу - 350 м, і на останньому відрізку в максимально потужному бігу футболіст
досягає значної швидкості. Наступна вправа - пульсуючий біг на відрізках 80100 м з короткими (5-10 м) ривками.
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ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМІЖНОЇ ГРИ В
НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ.
Викл. Колесник П.Р. Харківський національний університет будівництва та
архітектури.
Тренеру доводиться постійно шукати резерви посилення гри своїх
вихованців. Тут варто звернути увагу на один з найскромніших і непримітних
розділів гри - проміжну гру, в якій криються чималі можливості посилення гри
практично для кожного гравця.
Проміжна гра або іншими словами «кач» включає в себе удари зрізкою і
скидкою.
Аналіз використання проміжної гри на змаганнях показує, що вона
становить досить помітну частку від усіх інших ігрових дій навіть в турнірах
найвищого рангу, у той час як увага до тренування цього компонента гри
сильно поступається його ролі на змаганнях. Рідко можна побачити
кваліфікованого гравця, зайнятого відпрацюванням нюансів проміжної гри на
тренуванні. А отже рівень уваги повинен відповідати тій ролі, яку відіграє
проміжна гра в системі гри.
Качу» вчаться на початковому етапі підготовки, а потім, в умовах все
більш зростаючої складності гри, часто тенісисти мало приділяють час і увагу
цьому компоненту гри. Тренуючи основні технічні удари, гравці і тренери
забувають, що дуже часто в розіграші очок до цих ударів гра не доходить через
помилки саме на етапі проміжної гри.
Зростаючий клас гри, вимагає все більш високого рівня майстерності у
виконанні простої зрізки, яка стане цементуючим елементом гри. При
виконанні зрізки гравець, зайнявши стійке положення, швидко виконує короткі
удари по м'ячам, які мають низьку траєкторію польоту, часто змінює характер
гри, раціонально використовуючи різні технічні прийоми. Тільки таким чином
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може в повній мірі проявитися активний, ініціативний характер цього
технічного прийому, тільки так можна створити сприятливі умови для атаки.
Дуже важливо точно розрахувати час виконання швидкої зрізки, щоб
нанести удар в момент підйому м'яча. При ударі зрізкою гравець повинен
виконати швидкий крок вперед, витягаючись всім тулубом вгору, витягнути
назустріч м'ячу руку так, щоб вдарити по ньому швидким рухом.
При виконанні зрізки коротким рухом гравцеві необхідно звертати
увагу на те, щоб при відповідному ударі була використана сила відбитого
суперником м'яча і в меншій силі витрачалася б сила самого тенісиста. Слід
зробити все, щоб рух був коротким, а м'яч не вийшов за межі столу.
Крім вимог, що пред'являються до зрізки, - швидкість удару, коротка
траєкторія руху руки і низька траєкторія польоту м'яча - висувається вимога
часто змінювати характер гри. Ця вимога передбачає збільшення або
зменшення швидкості польоту м'яча при зрізці, чергування ударів з обертанням
і без обертання м'яча, ударів зрізкою з правим або лівим боковим обертанням,
довгих і коротких м'ячів, ударів справа і зліва, в правий і лівий кут. Тільки при
майстерному поєднанні всіх цих вимог можна домогтися ефекту при
використанні техніки зрізки м'яча.
З точки зору тактики зрізка є всього лише технічним прийомом, що
носить проміжний характер, що не йде ні в яке порівняння з активним
характером, властивим атаці, тому гравці атакуючого стилю повинні засвоїти,
що при атакуючому характері гри тенісист повинен застосовувати менше
ударів зрізкою, тоді як одиночна зрізка дає гравцеві можливість надати грі
активний, ініціативний характер виконати сильний атакуючий удар.
З пасивної, мало небезпечної скидки «кач» необхідно перетворити на
гостру зброю, незручну для суперника за всіма ігровими параметрами; у
напрямку (коротко-глибоко-косо), по виграшу за часом (гра з піввідскока і з
«чверть відскоку»), по обертанню (плоско-запилено).
Тому робота в будь-якому віці і навіть на пристойному рівні
майстерності над елементом «кач» дає відчутне посилення гри. Впевнено
володіючи короткою грою, тенісист тримає суперника на «короткому повідку»,
не дає йому здійснити свої плани, створює передумови для успішного
виконання своїх задумів, гнітюче впливає на його психіку. Не праві ті, хто
розглядають «кач» як вимушене перечікування, як ігрову паузу. Насправді
даний елемент належить до частини єдиноборства від якості виконання якого
часто залежить доля розіграшу очка.
Основа проміжної гри - це коротке тримання м'яча, або інша назва
«коротка гра». Крім короткого «кача», сюди відносяться короткі подачі,
короткий прийом подач, всі м'ячі які після першого відскоку на стороні
суперника можуть ще раз-два вдаритися об стіл. Короткий м'яч ускладнює
супернику можливість виконати активний удар, змушує його відповідати
пасивно, а в разі якщо спортсмен вміло виходить з короткої гри, то коротка гра
є ще й хорошим засобом для виграшу очка.
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Основні помилки в короткій грі - високий відскік на стороні суперника,
виліт м'яча за задню лінію або бічні лінії і відсутність нижнього обертання. Ці
помилки дають можливість супернику перехопити ініціативу.
Говорячи про необхідність вдосконалення проміжної гри, слід перш за
все звернути увагу на поліпшення техніки і якості пересувань. Дуже важливо
виробити чіткий підхід до кожного короткого м'ячу для безпомилкової його
обробки та своєчасне повернення в вихідну позицію. Прийом м'яча з ближньої
зони з трьох чвертей столу здійснюється кроком (випадом) вперед ногою і
тільки косі м'ячі вліво - кроком вперед лівою ногою (для правшів, для лівшів навпаки).
Приділяючи увагу тренуванні короткій грі, ми одночасно повинні
серйозно підходити і до питань виходу з цього виду розіграшу, тобто
цілеспрямованого тренуванні початку атаки з «кача» скидкою або через швидку
глибоку зрізку. Важливо домагатися, щоб підготовчі дії були чітко виконані і
замасковані, тобто вихід на зрізку або скидку намагатися робити абсолютно
однаково, а в останній момент кистю здійснювати задуману дію. Вміле
виконання атаки з «кача» підвищує впевненість спортсмена і ефективність
розіграшу очок, пов'язаних з проміжною грою.
При виконанні атакуючої скидки - накату або підкрутки - велику роль
грають рухові можливості кисті. Тому розвитку її рухливості і тонкої
чутливості слід приділяти на тренуванні особливу увага. Сьогодні все частіше
використовується кистьовий топ-спин. При грі зліва можливі два варіанти його
виконання; замах здійснюється або за рахунок кистьового руху, або за рахунок
відведення кисті повністю вниз під м'яч. Варіанти ці приблизно рівноцінні, їх
застосування залежить від індивідуальних переваг. А при скидці справа
кистьовий рух зручніше.
Граючи коротко, необхідно бути готовим до того, що суперник першим
може зробити вихід з короткої гри і своєчасно на це відреагувати.
Тренування проміжної гри і вдосконалення виходу з неї дозволяє
значно посилити результативність гри без принципових змін в техніці і
сформованому стилі гравця, а також без серйозних додаткових зусиль.
ЛІТЕРАТУРА
1. Настільний теніс. Правила гри затверджені Федерацією настільного тенісу України,2015 р.
2. Вернер Шлагер, Бернд Гросс Руководство от чемпиона мира, 2016 р.
3. Байгулов Ю.П. Настольный теннис: вчера, сегодня, завтра, 2000 р.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ:
ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ
Викл. Стасевський О.С. (Харківський національний університет будівництва
та архітектури)
Розбудова нашої держави на демократичних засадах вимагає переходу до
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нового типу гуманістично-інноваційної вищої освіти, покликаної забезпечити
всебічне зростання і розкриття культурного ,інтелектуального та духовного
потенціалу особистості. Сучасна вища освіта ,створюючи сприятливі умови для
особистісного розвитку людини ,має готувати для сучасного ринку праці
конкурентно-спроможного фахівця ,здатного свідомо й ефективно виконувати
професійні функції в умовах високотехнологічного суспільства. Збільшення
потоку інформації ,інтенсифікація навчального процесу ,напружена розумова
праця й прогресуюча гіподинамія призводять до істотного зниження
функціонального стану організму та фізичної працездатності. У зв‘язку із цим
для студентської молоді актуальним є розвиток культури здоров‘я як однієї з
найважливіших умов успішного здобуття вищої освіти та подальшої
особистісної та професійної самореалізації .
Завдання щодо збереження здоров‘я студентської молоді відображено в
низці нормативно-правових документів, які стосуються освіти, насамперед
законах України «Про освіту», про «Про вищу освіту», Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на 2012/2021 роки ,Концепції загальнодержавної
програми «Здоров‘я – 2020:український вимір» та інших. Водночас низький
рівень здоров‘я студентської молоді, розповсюдженість наркоманії ,алкоголізму
,тютюнопаління ,епідемічне поширення ВІЛ/СНІДУ ,туберкульозу ,гепатиту
,погіршення репродуктивного здоров‘я потребує розвитку культури здоров‘я
студентів як важливого чинника попередження та подолання таких негативних
явищ в українському суспільстві. Формування зазначеної якості покликане
оптимізувати освітньо-виховний процес у вищій школі та сприяти :створенню
педагогічних умов ,необхідних для ефективного розвитку культури здоров‘я
студентів ;упровадженню системного підходу до педагогічного забезпечення
цього процесу; виховання цілісного бачення та активного інтересу студентів до
проблеми збереження свого здоров‘я в майбутній професійній діяльності.
Враховуючи те, що культура є особливим соціальним механізмом
трансляції ,збереження і накопичення культурного досвіду ,який виконує
функцію ―Соціальної генетики‖,то культура особистості – це система знань,
поглядів ,переконань, умінь ,які сприяють виникненню механізмів і технологій
використання накопиченої соціальної інформації ,що у свою чергу
транслюється в усі аспекти життєдіяльності людини, утворюючи культурний
генофонд суспільства. У зв‘язку із цим і культура ,і особистість взаємопов‘язані
та взаємозалежні.
Оскільки здоров‘я належить до загальнолюдських цінностей, провідною
для
цього
дослідження
є
аксіалогічна
концепція
культури
(І.Гердер,В.Гумбольт,І.Кант) та іших ,яка грунтується на тому, що культура є
втіленням «істинної людяності», справжнього людського буття. Покликана
бути ареною духовного вдосконалення особистості ,вона постає перед кожною
окремою людиною як світ цінностей та ідеалів. З огляду на це ,культура
здоров‘я передбачає не тільки певну систему знань про здоров‘я ,але й
відповідну поведінку щодо його збереження, яка базується на духовноціннісних орієнтаціях. Доведено , що культура здоров‘я – це якісне утворення
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особистості ,яке виявляється в єдності біологічних ,психологічних ,соціальних і
духовних чинників ,що визначають спосіб її життя і гуманістичний смисл
буття. Вона зумовлює подальший розвиток усіх різновидів культури і
передбачає формування людини як цілісного індивіда ,охоплюючи всі сторони
його життя. Культура здоров‘я покликана перетворити будь-яку сферу
діяльності людей у засіб фізичного й духовного самовдосконалення та
самооздоровлення . Вона характеризує ставлення особистості до життя ,до
свого здоров‘я, її прагнення до самопізнання.
Культура здоров‘я виражається в глибині й системності засвоєних
здоров‘язбережувальних знань, сформованості гуманістичних ціннісних
орієнтацій, розумінні виховних можливостей національних культурноісторичних традицій щодо введення здорового способу життя ,різних формах
активної оздоровчої діяльності, емоційно-ціннісному ставленні до навчання і
обраної професії. Усе це дозволяє говорити про культуру здоров‘я як
особливий вид культури людини.
Розвиток культури здоров‘я характеризується суспільно-оздоровчою
орієнтацією та ціннісною мотивацією на збереження й зміцнення здоров‘я,
оволодіння здоров‘язбережувальними знаннями та виявлення здатності
застосувати їх на практиці для активізації суспільної здоров‘язбережувальної
позиції майбутнього фахівця , що відображає його функціональну готовність на
високому рівні здійснювати професійну діяльність.
Характеризуючі особливості культури здоров‘я ,доведено, що провідне
значення для її розвитку має освітнє середовище вищого навчального закладу.
Особлива роль середовища в розвитку особливості аналізувалася в працях І.
Беха , А. Бодальова , А. Гагаріна , В. Орлова , В. Ясвіна та інших дослідників.
Проведений аналіз наукової літератури дав можливість розглядати освітнє
середовище як складну динамічну систему, що здатна змінюватися.
Перебудовуватися залежно від зовнішніх умов ,впливати на актуалізацію
потенціалу особистості. Установлено, що освітнє середовище – це система
впливів та умов формування особистості , які містяться в соціальному й
просторово-предметному оточені. Освітнє середовище визначається як система
прямих і не прямих навчально-виховних дій ,що реалізують установки
педагогів ,які формують завдання ,мету ,методи ,засоби й форми освітнього
процесу. Середовищний підхід дозволяє перенести акцент у діяльності
викладача з активного педагогічного впливу на особистість студента у сферу
проектування освітнього середовища , де відбувається його самонавчання й
саморозвиток. Отже, у процесі взаємодії студента із середовищем
,активізуються механізми його внутрішньої пізнавальної активності .Чим
більше студент використовує можливості середовища ,тим успішніше
відбувається процеси його вільного й активного саморозвитку, оскільки
особистість водночас стає і творцем, і продуктом свого середовища.
Ураховуючи те ,що чинники освітнього середовища мають вплив на
формування та забезпечення благополуччя особистості (Л.Виготський ,
В.Зінченко, Я.Каменський, В.Сухомлинський ,та інші),для відображення їх
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здоров‘я формувального ефекту сучасною психолого-педагогічною наукою
введено поняття «здоров‘язбережувальне освітнє середовище»,яке розглядають
як сукупність управлінських ,організаційних і навчальних умов ,спрямованих
на формування ,зміцнення та збереження фізичного , психічного ,соціального й
духовного здоров‘я та адаптацію суб‘єктів навчання через використання
комплексу психолого-педагогічних, валеологічних та медико-гігієнічних
засобів і методів супроводу освітнього процесу, профілактику чинників ризику
для здоров‘я ,організацію оздоровчих заходів .У світлі цього видається
логічний висновок про те, що найбільший виховний ефект від впливу цього
середовища на студентів буде спостерігатися в ситуації надання йому здоров‘я
збережувального та здоров‘яформувального характеру. Із цією метою виділимо
основні функції освітнього середовища вищого навчального закладу щодо
розвитку культури здоров‘я студентів та особливості їх реалізації в освітньому
процесі ,а саме : ціннісно-орієнтаційна ( передбачає створення належної
мотивації та впровадження стимулів для творчого оволодіння студентами
культурою здоров‘я),інформаційно-пізнавальна (набуття знань про здоров‘я та
способи його збереження) ,системо-утворювальна (реалізація неперервної
здоров‘язбережувальної освіти, узагальнення та систематизація наявного
досвіду здоров‘язбережувальної підготовки та доповнення його з урахуванням
вимог майбутньої фахової діяльності) та організаційно-діяльнісна (залучення
студентів до реалізації отриманих здоров‘язбережувальних знань у професійній
діяльності ,набуття практичного досвіду застосування здоров‘язбережувальних
технологій) .У межах зазначених функцій освітнього середовища можливим є
формування в студентів відповідального ставлення до здоров‘я як однієї з
найважливіших особистісних професійних та соціальних цінностей людини.
Забезпечення
їх
необхідними
поняттями
та
уявленнями
про
здоров‘язбереження ,надання інформаційно-організаційного та професійного
досвіду здоров‘язбережувальної діяльності.
Дослідивши вплив освітнього середовища на розвиток культури здоров‘я
студентів на підставі аналізу: можливостей щодо пропаганди здорового життя
;усвідомлення необхідності дотримання здоров‘язбережувальних вимог
;ознайомлення з практичним досвідом використання здоров‘язбережувальних
технологій; пропозицій стосовно покращення здоров‘язбережувальної освіти .
Визначимо ,що наявні можливості освітнього середовища вищого навчального
закладу недостатньо використовуються для посилення впливу фахової
підготовки на процес розвитку культури здоров‘я студентів. Вони
передбачають подолання таких перешкод, як недостатня готовність студентів
до активного здоров‘язбереження ,використання лише звичних способів,
нерозуміння необхідності дотримуватися здоров‘язбережувальних норм,
незначний власний досвід застосування здоров‘язбережувальних технологій.
Вирішення вище означених проблем можливе за рахунок обгрунтування
та реалізації відповідних педагогічних умов. Науковий пошук засвідчив , що
наразі існують різні підходи до розуміння сутності поняття «педагогічні умови»
(Н. Двуличанська , Н. Кузьміна, Н. Переломова ,та інші).Загальною складовою
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всіх визначень є спрямованість умов на вдосконалення взаємодії учасників
освітнього процесу під час розв‘язання конкретних дидактичних завдань.
На підставі науково-методичної літератури ,врахування розвивального
потенціалу освітнього середовища вищого навчального закладу ,а також
спираючись
на
фундаментальні
ідеї
системного,
гуманістичного
,аксіологічного, культурологічного , особистісно-орієнтованого та діяльнісного
підходів було визначено та обгрунтовано педагогічні умови розвитку культури
здоров‘я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу ,а
саме : здоров‘язбережувальне спрямування професійної підготовки студентів
;формування в студентів системи здоров‘язбережувальних знань ,оволодіння
студентами здоров‘язбережувальними технологіями та вміннями розробки
індивідуальних оздоровчих програм; упровадження комплексної програми
розвитку культури здоров‘я студентів.
Так, перша педагогічна умова – здоров‘язбережувальне спрямування
професійної підготовки студентів – пов‘язана із забезпеченням пріоритетності
питання оволодіння студентами культурою здоров‘я як результату
інтеріоризації здоров‘я як цінності. Реалізування цієї педагогічної умови
передбачає актуалізацію ціннісного ставлення до здоров‘я в процесі
професійної підготовки студентів, формування їхньої здоров‘язбережувальної
свідомості та стимулювання здоров‘язбережувальної активності. Друга
педагогічна умова- формування в студентів системи здоров‘язбирежувальних
знань – викликана тим, що в соціально-гуманітарних і фахових дисциплінах
лише фрагментарно подано матеріал стосовно змісту та специфіки здоров‘я
збережувальних проблем , тому виникає необхідність доповнення його
питаннями щодо фізичного ,психічного ,соціального та духовного здоров‘я,
шляхів його збереження та розвитку. Третя педагогічна умова – оволодіння
студентами здоров‘язбережувальними технологіями та вміннями розробки
індивідуальних оздоровчих програм – передбачає залучення студентів до
активної здоров‘язбережувальної діяльності ,починаючи від планування і
втілення в практику повсякденного життя індивідуальної оздоровчої програми
яка базується на оптимальному підборі здоров‘язбережувальних технологій.
Під здоров‘язбережувальним технологіями розуміється сукупність засобів ,
способів , методик ,спрямованих на формування ,відновлення , покращення
здоров‘я , підвищення його рівня , збільшення функціонального потенціалу та
резервів захисних сил організму людини з використанням знань, відомостей
,які розкривають сутність і механізм їхньої оздоровчої дії. До
здоров‘язбережувальних технологій , що мають комплексний вплив на всі
складники здоров‘я людини входять : фізкультурні , дієтотерпапевтичні
,ендоекологічні , дихальні практики , загартувальні процедури та інші
програми. Індивідуальна оздоровча програма –це план застосування здоров‘я
збережувальних технологій для особистості ,який складається на підставі
оцінки рівня її індивідуального здоров‘я та з урахуванням особливостей
конституції тіла, індивідуальних психофізіологічних особливостей організму
відповідно до віку , біоритмологічного типу ,особливостей харчування
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,матеріальних та побутових умов життя. Четверта педагогічна умова –
впровадження комплексної програми розвитку культури здоров‘я студентів у
процесі професійної підготовки- пов‘язана з тим, що розвиток культури
здоров‘я студентів повинен мати системний характер і здійснюватися в процесі
аудиторної та позааудиторної роботи.
Культура здоров‘я студентів розглядається як цілісна інтегрована
професійно-особистісна характеристика ,що відображає сформованість
ціннісного ставлення до власного здоров‘я та здоров‘я оточення , оволодіння
сукупністю здоров‘язбережувальних знань , здоров‘язбережувальними
технологіями та вміннями розробляти індивідуальну оздоровчу програму ,що
дозволяє особистості найбільш повно реалізувати свій здоров‘ятворчий
потенціал у навчанні та майбутній фаховій діяльності.

ОСОБЛИВОСТІ РУХЛИВИХ ДІЙ НА РІЗНИХ БОЙОВИХ
ДИСТАНЦІЯХ
Ст. викл. Єрьоменко С.Ю. (Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
У практиці ведення бою існує три дистанції - далека, середня і ближня.
Боксер повинен вміти вести бій в кожній з них, щоб краще орієнтуватися у всіх
ситуаціях бойової обстановки.
Відстань між боксерами, провідними бій, визначає час, необхідний для
нанесення ударів, виконання захистів і контрударів.
Ведучи бій на дальній дистанції, боксер випростаний, активніше
пересувається і намагається наносити удари витягнутою рукою, сам
залишаючись недосяжним для супротивника. Наближаючись до супротивника,
боксер стає більш зібраним, положення ніг стійкіше, руки закривають голову і
тулуб.
Дії боксера в тій чи іншій дистанції викликані низкою чинників: рівнем її
фізичної підготовки, умінням координувати свої дії, швидкістю, витривалістю,
силовими якостями, спритністю, технічною підготовленістю (мистецтвом
нанесення ударів і володінням захистами), психологічним станом, тактичної
завданням і т. д . Боксер з швидкою реакцією, переконавшись у тому, що його
супротивник діє більш повільно, прагне до ведення бою в середній дистанції;
викликаючи противника на атаку, буде її перехоплювати, випереджати своїми
ударами і вражати у відкриті місця. Цими прийомами вміло користувалися О.
Григор 'єв, В. Попенченко, І. Соболєв. Невисокий, фізично сильний, володіє
сильним ударом боксер буде прагнути нав'язати силовий бій і йти на зближення
з боксером, який не володіє сильним ударом. Рухомий боксер буде намагатися
уникнути зближення і триматися на дальній дистанції, що з успіхом робили Р.
Тамуліс, В. Мусалімов, Д. Торосян та ін Тому вибір дистанції для ведення бою
залежить від тактичних задумів і технічного вміння боксера, котрий прагне до
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ведення бою в вигідною для нього дистанції. Якщо обидва боксери за стилем
підходять один одному, то бій часто ведеться у якійсь одній дистанції. Але, як
правило, дистанції весь час змінюються, і боксер, який уміє вести бій у всіх
дистанціях, може застосувати більш широкий арсенал технічних засобів.
Далека дистанція визначається відстанню, з якого боксер може досягти
супротивника тільки просунувшись вперед. При цьому боксери перебувають
або поза досяжності ударів (поза боєм) і для атаки один з них повинен
наблизитися настільки, щоб, зробивши ще крок до супротивника, нанести удар,
або ж між ними таку відстань, з якого достатньо зробити один крок (і навіть без
кроку) і провести удар. Боксер, який уникає активних дій з тактичних
міркувань, активним пересуванням зберігає дистанцію поза боєм. Незважаючи
на те, що боксери на дальній дистанції мають час продумати свої дії, почати
атаку в цій дистанції завжди важче, тому що обидва боксери перебувають поза
зоною ударів, зібрані і готові зустріти атакуючого. Кожен з них легко сприймає
початкові руху супротивника і встигає зреагувати на них захистом і контрдією.
Щоб атака успішно завершилася, боксер, готуючи удар, повинен відвернути від
нього увагу противника постійною зміною своїх положень і помилковими
діями. Тому далека дистанція вимагає віртуозного виконання. Південних і
підготовчих дій, легких невимушених пересувань і рішучих атак в поєднанні з
майстерними захистами під час власних атак. Майстерно проведений бій на
дальній дистанції - красива форма поєдинку, яка приносить естетичну насолоду
любителям цього виду спорту.
Боксери, які проводять бій на дальній дистанції, найчастіше б'ють
ближньої до супротивника рукою (в лівосторонньому положенні - лівою, в
правосторонньому - правої) в основному прямими ударами в голову і тулуб, а
також бічним ударом у голову.
Лівші, що знаходяться в правосторонньому бойовому положенні,
вважають за краще бій на дальній дистанції, щоб успішніше використовувати
свою ліву руку - найсильнішу - для ефективних ударних дій, враховуючи той
факт, що положення лівші дещо незвично для правші.
При дальній дистанції застосовуються такі види захисту як підставки
відкритої долоні, кроки назад, у сторони, кроки в сторони з поворотом,
ухилами, відбивами, бічні підставки тильної сторони рукавички або плеча, а
також комбіновані види захисту, такі як крок назад з ухилом назад або ухилом з
ударом та ін.
Ведення бою на дальній дистанції має психологічні особливості. Боксер
повинен володіти гострим сприйняттям, вміти відрізнити помилкові дії
противника від справжніх, одночасно виробити план власних активних дій і
бути готовим перехопити атаку супротивника, в чому вирішальне значення має
почуття дистанції і часу.
Боксери на дальній дистанції ведуть бій у більш випрямленій положенні,
для більшої рухливості ноги розставивши нешироко. Малорухомому боксерові
важко вести бій на дальній дистанції.
Середня дистанція - проміжна між ближньою і дальньою: відстань між
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боксерами така, що можна наносити прямі, бічні і удари знизу (в голову і
тулуб), не підходячи до супротивника впритул. Практично боксери безперервно
змінюють дистанцію - з далекої. переходять в середню, з середньою - у дальню.
Середня дистанція між боксерами утворюється в результаті або прагнення до
цього одного з боксерів, або обох, у другому випадку бій більш тривалий. На
цій дистанції у боксерів значно менше часу для роздумів, ніж на дальній.
Боксер прагне випередити контратаку свого супротивника, заздалегідь
передбачити його контрдії. Якщо на дальній дистанції боксери користуються
одиночними або подвійними ударами, то в середній вони застосовують серії
ударів - прямих з бічними або бічних і знизу і т. д., які вимагають також
швидких захисних дій. Бій приймає найбільш активну форму. Слід мати на
увазі, що найсильніші удари наносяться в середній дистанції, так як положення
боксерів більш стійке і зібране, а це сприяє ефективному обертанню тулуба і
потужному відштовхуванню ногами.
В активних діях на середній дистанції руки боксера повинні бути вільні
для ударів. Рухи ніг використовуються не стільки для маневрування, як на
дальній дистанції, скільки для збереження дистанції, вибору місця для удару,
збільшення сили ударів та застосування найбільш надійних захистів. Всі
маневрені і обманні дії виробляються тут тільки переміщенням короткими
ковзними кроками і рухами тулуба. У цій дистанції боксери в основному
користуються захистами тулубом (ухилами і нирками), підставками рукавичок,
рук, зігнутих у ліктях, роблять накладки на передпліччя і плече партнера і т.п.
Бій на ближній дистанції ведеться за допомогою коротких ударів знизу і
збоку, при цьому спортсмени наближаються впритул один до одного. Боксер
більш зібраний, ніж при інших дистанціях: голова опущена вниз, руки кілька
підняті до неї, щоб можна було своєчасно висунути їх вперед і, притримав руки
супротивника накладкою відкритою долонею на плече або передпліччя,
перешкодити йому наносити удари.
Практично боксери, перебуваючи в ближній дистанції, можуть бути у
двох положеннях:
1) не торкаючись безпосередньо один одного, вільно діяти руками
2) стикатися грудьми, плечем, головою з грудьми і плечем, підставкою і
накладкою рук на руки супротивника.
Бій на ближній дистанції нав'язує один з боксерів, який прагне до
зближення для дії сильними короткими ударами; ближній бій може виникнути
вимушено для обох. Вимушений бій виникає найчастіше тоді, коли один з
боксерів не вміє і тому не хоче вести його: він захоплює, притримує
противника, заважаючи йому діяти (і отримує зауваження судді за тримання).
Буває, що ближній бій ведуть боксери, обидва віддають перевагу змагатися в
цій дистанції.
Бій на ближній дистанції проходить значно більш насиченою, активніше і
плавніше, ніж на інших. Із-за близькості партнера боксери встигають реагувати
на удари в основному підставками і накладками. Оскільки боксери стикаються
один з одним частинами тіла, їм доводиться керуватися головним чином
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м'язово-руховими і дотикальними відчуттями.
У ближньому бою типовим є положення, коли тулуб зігнуте в попереку і
нахилене вперед, таз кілька поданий тому, ноги злегка зігнуті й розставлені на
ширину плечей (одна нога може бути трохи відставлена тому), маса тіла
розподілена рівномірно на обох ногах і переміщається при акцентованої ударі в
бік виставленої вперед ноги. Часто боксери впираються головою одне одному в
плече, це заважає їм робити обертальний рух тулубом для нанесення сильного
удару і захистити свою голову від ударів. Іноді боксери (один або обидва)
випрямлені і блокують дії один одного. Часто при цьому один з них накладає
руки на руки супротивника або просовує їх пахви супротивника, що є
порушенням правил ведення бою. Для ведення ближнього бою боксерам перш
за все треба опанувати техніку пересування, нанесення ударів, захисних дій, а
потім і контрударів в матчі-відповіді і у зустрічній формах.
Ведення бою на ближній дистанції вимагає високорозвинених м'язоворухових відчуттів, вміння розслаблятися, своєчасно напружуватися і відчувати
свого партнера. Боксери, що володіють мистецтвом ближнього бою, вміють
відпочивати в цій дистанції; боксери, які не вміють вести ближній бій, надмірно
напружуються, втомлюються і часто зловживають триманням.
Майстерно рухаючись по рингу, боксер за своїм бажанням може
перебувати поза бойової дистанції, не підпускати до себе супротивника, завжди
готовий зустріти його атаку, вибрати місце і час для своєї атаки. У залежності
від дистанції змінюється характер пересування. Чим далі знаходяться
супротивники один від одного, тим пересування активніше, боксери рухаються
по всьому рингу. У міру зближення боксерів до дії в середній дистанції
пересування обмежується, кроки робляться коротшими, площа дії на ринзі
зменшується. Під час ведення ближнього бою пересування зводиться до
мінімуму. Виникає обопільне опір, бій приймає кілька силовий характер,
боксери переміщуються короткими і рідкісними кроками, на невеликій ділянці
рингу. Майстерне пересування розкриває великі можливості перед боксером у
застосуванні техніко-тактичних засобів.
До оволодіння технікою пересування приступають відразу після того, як
займаються навчилися приймати бойову стійку. Спочатку вчаться робити
поодинокі кроки вперед, назад, в сторони і по колу з бічним позиції.
Відштовхуючись ногою, що знаходиться позаду, передній роблять невеликий
крок вперед, при цьому перебувають ззаду нога швидко підтягується для
збереження початкового стану; при кроці тому відштовхуватися треба попереду
ногою, що стоїть, після чого підтягти її для збереження колишнього відстані
між ногами. Крок вправо роблять правою ногою, крок вліво - лівою. Між
стопами слід зберігати необхідну відстань для стійкості. Ноги не
перехрещуються. Пересування відбувається невеликими легкими ковзаючими
плавно кроками, без ривків, з тим щоб зберігати стійкість і зручні вихідні
положення для атак і контратак.
Практично пересування на рингу відбувається крок за кроком у різних
напрямках. Кроки злиті, тому боксер повинен навчитися подвійним і потрійним
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кроків вперед, вперед-убік, назад, у сторони, назад-в сторону і по колу,
постійно змінюючи напрям (наприклад, після трьох кроків по колу - два вперед
або після двох кроків назад - один вперед і т. д.). Пересуваються боксери на
передній частині стопи, повороти роблять на передній частині стопи опорної
ноги. Якщо для повороту вліво спиратися, наприклад, на праву ногу (навколо
якої і робиться поворот), то ліву відкидають у бік партнера, ніж відновлюють
бойову позицію. Швидкому повороту тулуба навколо опорної ноги сприяє
переставлення іншої ноги вперед або назад.
Так як боксер безперервно користується атакуючими, контратак або
обманними рухами, зближуючись з партнером або збільшуючи дистанцію,
ухиляючись від ударів і сам наносячи їх, утримуючись в бойовій дистанції, то
він повинен добре опанувати так званими човниковими кроками вперед і назад,
відштовхуючись то лівою, то правою ногою, поєднуючи кроки з рухами тулуба
назад і вперед.
Після пересування в бічній позиції переходять до пересування у
фронтальному положенні, коли ноги знаходяться на одній прямій на ширині
плечей.
Так само, як і в першому випадку, спочатку треба навчитися легко
відштовхуватися обома ногами, переносячи масу тіла то на одну, то на іншу.
Потім відпрацьовують одиночні, подвійні кроки вперед, назад, убік і по колу на
передній частині стопи. При пересуванні з фронтального положення може бути
висунута вперед як ліва, так і права нога. Кроки робляться неширокі, легко,
плавно, по одному чи по два-три у різних напрямках.
Далі пересування слід поєднувати з невеликими ухилами вліво, вправо,
назад, вперед, в сторони, назад-в сторони і нирками; наприклад, з кроком
вправо з фронтального положення ухил робиться вправо; з кроком назад лівою
- ухил вліво-назад і т. д . Комплексне вивчення пересування з ухилами
полегшує створення зручних вихідних положень для нанесення контрударів.
Організація руху боксера, базові принципи його рухової активності,
взаємозв'язок причини виникнення руху з виникаючим наслідком – чи не
найважливіший фактор в формуванні спортсмена, адже базова інформація з
організації руху дозволяє сформувати не зовнішню форму, а внутрішнє
наповнення руху; дозволяє не сліпо копіювати, а розуміти суть процесів і за
допомогою цього йти до досягнення своєї мети.
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ОБ’ЄМ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ В ПІДГОТОВЧОМУ
ПЕРІОДІ ТРЕНУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ГИРЬОВИКІВ
Ст. викл. Ткаченко С.І. (Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Підготовчий період
Його тривалість залежить від кваліфікації займаються: чим вище
спортивний розряд, тим менше часу відводиться на загальну підготовку. Однак,
як правило, цей період триває 2-3 місяці.
У гирьовому спорті початком підготовчого періоду прийнято вважати
вересень-жовтень: це дозволяє спорт змінах мати достатньо часу для підготовки
до початку основних змагань, які плануються, як правило, на осінньо-зимовий
період. У гарну погоду тренування краще проводити на свіжому повітрі.
Завдання підготовчого періоду: загально-фізична підготовка займаються
(вдосконалення техніки вправ, розвиток необхідних морально-вольових і
фізичних якостей); досягнення відповідного даному періоду рівня спортивної
майстерності.
Головними вправами змагання вважають ривок та поштовх. Техніки
виконання вправ(мал.1, 2):
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Малюнок 1. Техніка виконання ривка – початок, замах, підрив, підсіст,
фіксація, опускання, замах для перехвату, перехват, замах, підрив, підсіст,
фіксація іншою рукою

Малюнок 2. Техніка виконання поштовху – старт, взяття на грудь,
початкове положення перед поштовхом, підсіст, виталкування ,підсіст,
фіксація, опускання, початкове положення перед витаскуванням.
У цей період займаються поступово втягуються в тренувальний процес,
тому слід повністю виключити граничні навантаження.
Для спортсменів молодших розрядів передбачається 2 заняття в тиждень,
старших розрядів - три з однаковими інтервалами відпочинку між ними.
Тривалість одного заняття - від 90 до 120 хв (до кінця підготовчого періоду).
Так само поступово слід збільшувати обсяг і інінтенсивність
навантаження, підвищувати щільність заняття.
Приблизний план заняття підготовчого періоду
Підготовча частина (20-25 хв). Побудова, пояснення цілей і завдань
тренування. Ходьба, повільний ний біг (не менше 10 хв). Загальна і спеціальна
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розминка з одного гирею.
Основна частина (60 хв). Розучування (для новачків) і вдосконалення (для
займаються більше 1 року) техніки основних вправ гирьового двоєборства з
полегшеними снарядами.
Заключна частина (10 хв). Повільний біг (2-3 хв). Виси, підйом
переворотом, розмахування перекладині. Побудова і підведення підсумків
тренування.
Обсяг і інтенсивність навантаження
Головною умовою правильної організації навчально тренувального
процесу є поступове збільшення обсягу та інтенсивності навантаження,
чергування граничних напружень з відновленням і під час підготовчої роботи.
Обсяг навантаження в першу чергу залежить від правильного її розподілу
по заняттях (в залежності від періоду тренування), ступеня фізичної
підготовленості, віку і кваліфікації займаються. Регулювати навантаження в
гирьовому спорті можна: кількістю вправ, кількістю підйомів в одному підході,
числом підходів, чергуванням навантажень більшого і меншого обсягу, зміною
ваги обтяжень, зміною інтервалів між підходами тощо.
У різних видах спорту показники обсягу і інтенсивності навантаження
визначаються по-різному, однак загальним положенням є наступне: обсяг - це
кількісна, а інтенсивність - якісна характе ристика навчально-тренувального
процесу. У гирьовому спорті обсяг навантаження визначається твором кількості
підйомів на вагу обтяжень і виражається в кілограмах.
Оскільки тренування з гирями передбачає роботу з обтяженням постійної
ваги, то при визначенні обсягу навантаження слід враховувати і число підходів в
даній вправі.
На практиці цей запис виглядає наступним про разом:
-чисельник: вага гирі (гир);
-знаменник: кількість підйомів;
-множник справа: число підходів (якщо робиться один підхід, множник не
ставиться).
Приклад. У ривку займається підняв гирю вагою 24 кг по 10 разів кожною
рукою і при цьому зробив 5 підходів. Тоді обсяг навантаження в ривку складе:

У поштовху він зробив також 5 підходів і підняв дві ги і по 24 кг 20 разів.
Обсяг навантаження в поштовху складе:

Загальна кількість піднятих за тренування кілограмів в різних вправах і
становить загальний обсяг навантаження.
Що ж стосується інтенсивності навантаження, то поки немає однозначного
визначення цього поняття. Ми пропонуємо визначати інтенсивність
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навантаження як відношення про удаваною тренувальної роботи до
максимального результату, показаному в тому чи іншому вправі, і виражені її в
процентах.
Тренування з великими за обсягом і інтенсивності навантаженнями мають
визначальне значення для підвищення спортивної майстерності, зокрема при
підготовці до будь-якого змагання. Взаємозв'язок цих показників є тут
вирішальною.
Інтенсивність, як було сказано вище, це відсоток від максимального
результату в ривку або поштовху.
Наприклад, кращий результат в ривку склав 80 підйомів (по 40 кожною
рукою). Тоді робота з інтенсивністю 80% дорівнюватиме 64 підйомів, 70% - 56
підйомам, 90% - 72 підйомів і тощо.
Дослідження показують, що найбільший приріст результатів у вправах з
гирями досягається при роботі з інтенсивністю 80-85%. Тренування з
інтенсивності 90-95% проводяться в основному в змагальному періоді і
безпосередньо перед виступом (на контрольних прикидках).
Крім того, інтенсивність тренування з гирями багато в чому залежить від
щільності заняття, тобто від величини інтервалів між підходами: чим частіше
підходи, тим вище щільність заняття і більше інтенсивність навантаження.
Таким чином, вміле поєднання обсягу і інтенсив ності навантаження в
кожному періоді тренувального про процесу має велике значення не тільки для
досягнення високого спортивного результату, але в першу чергу для зміцнення
здоров'я займаються, підвищення рівня загального фізичного розвитку.
Характерно, що на тренуваннях з гирями часто при змінюються спеціальні
вправи зі штангою. Обсяг і інтенсивність навантаження в цьому випадку
визначаються за тими ж показниками, що і при виконанні вправ з гирями.
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ГОРИЗОНТАЛЬНА СКЛАДОВА ІНДІВІДУАЛЬНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Доц. Гелеверя Є.М. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Сьогодні до лексикону українських освітян увійшли такі поняття як
«індивідуальна освітня траєкторія», «індивідуальна програма розвитку» та
«індивідуальний навчальний план». Завдяки ним освітній процес має стати
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більш гнучким та підлаштуватися під потреби кожного здобувача освіти.
Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації
особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його
здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду [1]. Вона
ґрунтується на виборі здобувачем освіти: видів, форм і темпу здобуття освіти,
суб‘єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм,
навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.
Індивідуальна освітня траєкторія може бути реалізована через індивідуальний
навчальний план.
Кожен здобувач вищої освіти повинен мати власну унікальну траєкторію,
з індивідуальними «зупинками» та навіть власною системою цінностей. Якщо
класична вища освіта нав‘язує узагальнений стандарт з однією кінцевою метою
(отримання диплому), то розробка індивідуального плану передбачає
персональну ціль, виходячи з якої визначаються проміжні задачі, навантаження,
темп.
Власне, індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти і
повинен стати ядром нової концепції вищої школи [2].
Вважаємо, що на випускних курсах здобувач вищої освіти повинен
формувати свою освітню траєкторію майже повністю. У результаті будемо
мати реальний, а не декларативний вибір предметів, а питання профорієнтації
вирішиться саме собою, бо цілі та життєвий вибір здобувача вищої освіти
формуються поступово.
В таких умовах постає питання – хто буде слідкувати за успіхами
здобувача освіти, корегувати учбовий план, виключати та додавати нові
дисципліни, активності? Адже здобувач можливо не зможе приймати ці
рішення самостійно. Хто буде цим займатися? Куратор академічної групи,
завідувач кафедри, гарант освітньої програми? В ідеалі необхідна окрема
посада, що поєднує риси всіх попередніх – такий собі товариш-ментор для
здобувачів вищої освіти. І така професія є – тьютор. Щоправда, в Україні її
офіційно не існує – її немає у класифікаторі професій, жоден педагогічний
заклад освіти не відкрив таку спеціальність. Але саме тьютор має відповідати за
впровадження «індивідуальних освітніх траєкторій». Він ставить цілі, редагує
освітній план, відповідає за динаміку розвитку здобувача та виступає його
представником, координуючи роботу викладачів.
В Україні практика тьюторства лише починається. Утім, у освітніх
закладах Європейського Союзу вони вже активно працюють [3]. Кожен
викладач інколи грає роль тьютора, але поєднувати ці професії не варто: це
збільшить навантаження на викладачів та викривить сприйняття тьюторства.
Одним із основних принципів відкритої вищої освіти є індивідуалізація.
Вона розширює класичний принцип індивідуального підходу до навчання: не
тільки враховувати особливості кожного здобувача освіти, а й розробляти для
кожного індивідуальну освітню програму, враховуючи інтереси та схильності, а
також надавати підтримку (супровід) у засвоєнні програми навчання.
Вважаємо за необхідне актуалізувати проблему тьюторської діяльності на
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сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні, визначити можливості її
адаптації та використовувати в освітньому процесі як вертикальні, так і
горизонтальні складові навчання.
Термін «горизонтальна складова індивідуальної освітньої траєкторії»
тісно пов‘язаний із поняттями «мережева освіта», «горизонтальні освітні
зв‘язки», «розгалужена мережа підтримки» тощо. Це явище не нове для
України, адже чимало закладів освіти практикують співпрацю з
підприємствами,
установами,
організаціями,
бібліотеками,
музеями,
заповідниками, ботанічними садами, фермами та ін., де проводяться навчальні
екскурсії, мотиваційні заходи та практики.
Із появою індивідуальних освітніх траєкторій така співпраця
розвиватиметься, що дозволить дати якісні профільні знання здобувачам освіти.
Організація мережевого навчання можлива як для всієї академічної групи, так і
для окремих груп здобувачів освіти або окремих здобувачів, на базі профільних
гуртків, підприємств, установ, організацій тощо.
Запропонувати впровадження мережевої форми освіти та горизонтальних
складових індивідуальних освітніх траєкторій можуть як здобувачі освіти та
їхні батьки, так і науково-педагогічні працівники або підприємства-партнери,
зацікавлені в такій співпраці. Між закладом освіти та партнером укладається
договір, у якому буде визначено освітню програму та її компоненти, що
забезпечуватимуться у взаємодії, а також, механізми фінансування,
використання ресурсів та інші умови співпраці.
Українська вища школа – це не лише багаторічні освітні традиції, а й
певна інерція руху. І це стосується не лише викладачів, а всіх без виключення
учасників освітнього процесу, тож перехід на нові рейки, вимагає певної
ініціативи та не буде швидким і легким.
Варто визнати, що окремі здобувачі вищої освіти, особливо на молодших
курсах ставляться до університету, як до режимного об‘єкту, де треба
«відсидіти строк». Про усвідомлення власної життєвої траєкторії не йдеться і
мови, адже сама потреба такого цілепокладання не сформована. Не варто
очікувати захмарної активності і від батьків.
На першому етапі горизонтальні складові індивідуальної освітньої
траєкторії сподобаються тим небагатьом родинам, чиї діти відвідують
спеціалізовані курси поза межами університету. Саме вони в подальшому
стануть прикладом для решти. Масовий інтерес з‘явиться згодом, але для цього
треба ввести нові поняття у систему уявлень здобувачів вищої освіти та їх
батьків, сформувати розуміння та потребу, надати інструкції, показати
ефективні горизонтальні міждисциплінарні зв‘язки, забезпечити загальний
внутрішньовузівський та міжвузівський доступ до лабораторного фонду та в
повній мірі задіяти ресурси університетських консорціумів.
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СТИЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У НАВЧАННІ
ТА ВИХОВАННІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Доц. Тодріна І.В. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Вступ. Освітня галузь є однією з найбільш консервативних сфер
людської
діяльності.
Освітяни
часто
вирізняються
відданістю
загальноприйнятим схемам і технологіям, які вони засвоїли, до яких звикли,
стійкістю неприйняття нового, стереотипністю мислення і дій. Стрімко
змінюються часи, студенти, а значна частина викладачів вищої школи
керується параметрами тієї системи координат, яка їх сформувала. Як і раніше
найвагомішими якостями студента вважаються дисциплінованість, слухняність,
наслідування пропонованих викладачем зразків, тобто конформізм. Не
приймається дисидентність студента: оригінальність мислення й поведінки,
самостійність думок, суджень, вимога поваги до себе як до особистості й
партнера в спільній справі.
Проте студенти, шкільний період навчання яких проходив в умовах
модернізації та
демократизації соціального укладу життя, гуманізації
суспільних відносин, гостро відчувають необхідність радикальних змін у
форматі "викладач — студент". Вони цінують не тільки знання педагога, а й
хочуть бачити в ньому душевну, розуміючу, справедливу, чесну,
високоморальну й порядну людину. Нинішній викладач вищої школи має бути
тонким психологом, глибоко емпатійною, атракційною особистістю. Сучасне
суспільство потребує від викладача досконалих комунікативних умінь, що
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містять у собі вміння спілкуватися з колегами, в тому числі через засоби
телекомунікацій; вміння знаходити спільну мову з окремими студентами;
встановлювати педагогічно доцільні стосунки зі студентами; розвивати
внутрішньоколективні взаємини студентів, відносини співробітництва;
реалізовувати демократичний стиль спілкування; керувати емоційною
атмосферою колективу; формувати комунікативні вміння в майбутніх фахівців.
Отже, педагогічна комунікативність належить до найважливіших
якостей викладача, що сприяють успішному виконанню ним своїх функцій.
Багато труднощів і невдач у педагогічній діяльності зумовлено саме недоліками
сфери професійно-педагогічного спілкування.
Аналіз
наявних
досліджень
проблеми. Стилю
педагогічного
спілкування науковцями завжди приділялось достатньо уваги (О. Леонтьєв,
В. Писаренко, П.Писаренко та ін.). Дослідниками у цій галузі розроблена
класифікація стилів спілкування педагога з учнями (В. Галузяк). З‘ясовано, що
залежно від особистісних якостей педагога і комунікативної ситуації
розрізняють його ставлення до учнів (активно-позитивне, пасивно-позитивне,
ситуативно-негативне, стійке негативне) (О.Леонтьєв). Науковці пропонують
численні рекомендації щодо оптимізації стилів педагогічного спілкування (В.
Кан-Калик) [1,3, с.2].
Невирішені аспекти проблеми. Незважаючи на постійну увагу
науковців до проблеми педагогічного спілкування, особливості стилю
спілкування викладача вищої школи зі студентами в нових умовах розвитку
суспільства залишаються ще малодослідженими. Практика показує, що попри
декларацію
особистісно-орієнтованої
парадигми
навчання,
багатьом
викладачам вищої школи все ще притаманний авторитарний стиль викладання.
Виклад методики дослідження. Педагогічна діяльність – складна і
багатокомпонентна. З усього різноманіття її компонентів виділяють такі:
змістовний, методичний і соціально-психологічний. Вони утворюють
внутрішню структуру педагогічного процесу [2].
Єдність і взаємозв'язок цих трьох компонентів дозволяють реалізувати
повною мірою завдання педагогічної системи. Головним у єдності є
соціально-психологічний компонент, тобто педагогічне спілкування, яке
забезпечує реалізацію двох інших. У спілкуванні складається важлива система
виховних взаємовідносин, що сприяють ефективності виховання і навчання. У
педагогічній діяльності спілкування набуває функціональний і професійно
значимий характер.
Воно виступає в ній як інструмент впливу, і звичайні умови та функції
спілкування отримують тут додаткове «навантаження», тому що з аспектів
загальнолюдських переростають у компоненти професійно-творчі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічне спілкування
розглядається як сукупність методів і засобів, застосування яких забезпечує
досягнення мети навчання та виховання і визначає характер взаємодії між
двома головними суб‘єктами педагогічного процесу.
Перше експериментальне дослідження стилів спілкування було
260

проведено 1938 року німецьким психологом Куртом Левіним. Сьогодні у якості
основних стилів педагогічного спілкування виділяють наступні:
1.Авторитарний стиль. При такому стилі характерна тенденція на
жорстке управління і всеосяжний контроль. Авторитарний викладач не тільки
визначає загальні цілі роботи, але і вказує способи виконання завдання,
жорстко визначає, хто з ким буде працювати тощо. Завдання та способи його
виконання даються викладачем поетапно. Характерно, що такий підхід знижує
навчальну мотивацію, оскільки людина не знає, яка мета виконуваної ним
роботи в цілому, яка функція даного етапу і що чекає попереду.
Викладач
здійснює
одноосібне
управління
колективом,
без опори на актив. Студентам не дозволяють висловлювати свої погляди,
критичні зауваження, проявляти ініціативу, тим більше претендувати на
рішення, які їх стосуються. Викладач послідовно висуває студентам вимоги та
здійснює жорсткий контроль за їх виконанням
2.Стиль потурання.
Головною особливістю такого стилю
керівництва є самоусунення керівника від навчально-виробничого процесу,
зняття з себе відповідальності за те, що відбувається. За цього стилю
керівництва викладач прагне як можна менше втручатися в життєдіяльність
студентів, практично усувається від керівництва ними, обмежуючись
формальним виконанням обов'язків і вказівок адміністрації.
3.Демократичний стиль. Що стосується цього стилю, то тут в першу
чергу оцінюються факти, а не особистість. При цьому головною особливістю
демократичного стилю виявляється те, що група бере активну участь в
обговоренні усього ходу майбутньої роботи та її організації. В результаті у
студентів розвивається впевненість у собі, стимулюється самоврядування.
Паралельно збільшенню ініціативи зростають товариськість і конфіденційність
в особистих взаємовідносинах.
При демократичному стилі керівництва викладач спирається на колектив,
стимулює самостійність студентів. В організації діяльності колективу викладач
намагається зайняти позицію «першого серед рівних». Він виявляє певну
терпимість до критичних зауважень студентів, заглиблюється в їхні особисті
справи і проблеми. Студенти обговорюють проблеми колективного життя і
роблять вибір, але остаточне рішення формулює викладач
4.Спілкування-загравання. Воно властиве молодим викладачам, які
надмірно прагнуть популярності. Таке спілкування забезпечує лише
фальшивий, дешевий авторитет. Поява цього стилю спілкування
викликана,
з
одного
боку,
прагненням
молодого
викладача
швидко установити контакт зі студентами, бажанням сподобатися групі, а з
іншого боку – відсутністю необхідної загально педагогічної та комунікативної
культури, вмінь і навичок педагогічного спілкування, досвіду професійної
комунікативної діяльності.
5. Спілкування на основі захопленості спільною творчою діяльністю.
В основі цього стилю – єдність високого професіоналізму педагога та його
етичних установок. Адже захопленість спільним зі студентами творчим
261

пошуком – результат не тільки комунікативної діяльності викладача, але
більшою мірою його ставлення до педагогічної діяльності в цілому. Цей стиль
спілкування
можна
розглядати
як
передумову
успішної
спільної навчально-виховної діяльності. Захопленість спільною справою –
джерело дружності й одночасно дружність, помножена на зацікавленість
роботою, народжує спільний захоплений пошук.
6. Спілкування-дистанція. Цей стиль спілкування використовують як
досвідчені педагоги, так і початківці. Суть його полягає в тому, що у системі
взаємовідносин педагога і студентів як обмежувач виступає дистанція. Але і тут
потрібно знати міру. Гіпертрофована дистанція веде до формалізації всієї
системи соціально-психологічної взаємодії викладача та студентів і не сприяє
створенню істинно творчої атмосфери.
7. Спілкування-залякування. Цей стиль спілкування, до якого також
іноді звертаються викладачі-початківці, пов'язаний здебільшого з невмінням
організувати продуктивне спілкування на основі захопленості спільною
діяльністю. Такий педагогічний стиль позбавляє педагогічне спілкування
дружності, на якій ґрунтується взаєморозуміння, так необхідне для спільної
творчої діяльності [2, с.108-122 ].
Як правило, у педагогічній практиці спостерігається поєднання стилів
у певній пропорції при домінуванні одного з них.
Заслуговує на увагу класифікація стилів педагогічного спілкування,
запропонована М. Таленом [4]. Треба враховувати, що в її основу покладено
вибір ролі педагогом, виходячи із власних потреб, а не з потреб того, хто
навчається.
Таблиця1
Класифікація стилів педагогічного спілкуваня за М. Таленом
Модель
1
"Сократ"

"Керівник
дискусії"
"Майстер"
"Генерал"

Характеристика
2
Педагог з репутацією любителя спорів і дискусій, які він
навмисно провокує на заняттях. Йому властиві індивідуалізм,
відсутність систематичності у навчальному процесі через
постійну конфронтацію: студенти посилюють захист власних
позицій, вчаться їх обстоювати.
групової Головним у навчально-виховному процесі педагог вважає
досягнення згоди й співробітництва між студентами, беручи на
себе роль посередника, для якого пошук демократичного консенсусу важливіший за результат дискусії.
Педагог виступає як взірець для наслідування, який необхідно
безумовно копіювати, і передусім не стільки у навчальному
процесі, скільки у ставленні до життя взагалі.
Не допускає будь-якого двозначного смислу, підкреслено
вимогливий, жорстко домагається слухняності, оскільки вважає,
що завжди і в усьому правий, а студент, як солдат-новобранець,
беззаперечно повинен підкорятися наказам. За даними М. Талена,
цей стиль поширений у педагогічній практиці більше, ніж усі інші
разом.
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"Менеджер"

"Гід"

Поширений у радикально орієнтованих школах і пов‘язаний з
атмосферою ефективної діяльності учнівської аудиторії,
заохоченням ініціативи й самостійності учнів. Педагог прагне до
обговорення з кожним учнем смислу завдання, якісного контролю
та оцінки кінцевого результату.
Втілений образ "ходячої енциклопедії". Лаконічний, точний,
стриманий. Відповіді на всі запитання йому відомі завчасно, як і
самі запитання. Технічно бездоганний, і саме тому часто відверто
нудний

Отже, викладач вишу постає перед студентами як фахівець і керівник
процесу спілкування. Його репутація, авторитет, престиж значною мірою
залежать від уміння спілкуватися, тонко відчувати аудиторію та окремого
студента. Особливі труднощі в налагодженні педагогічного спілкування,
взаємовідносин зі студентами у сфері особистісних контактів відчувають
педагоги-початківці. Щоб оволодіти високим рівнем професійно-педагогічного
спілкування зі студентами, треба глибоко знати його психологічні, змістові й
процесуальні основи.
Залежно від якості володіння майстерністю (мистецтвом) педагогічного
спілкування студенти відносять викладача до відповідної категорії (умовної,
суб‘єктивної).
1 Викладачі — "вічні студенти" – розуміють студентів, бачать у них особистість, охоче спілкуються на різні теми, володіють високим інтелектом і
професіоналізмом.
2 Викладачі — "колишні моряки" – намагаються встановити військову
дисципліну. Вимагають тотального і безумовного прийняття їхньої думки.
Цінують "рабство", а не інтелект і вміння безумовного прийняття їхньої думки.
Цінують "рабство", а не інтелект і вміння логічно мислити. Намагаються
задавити "я" студента шляхом адміністративних заходів.
3 Викладачі-формалісти – на роботі "відбувають" свої години. До
студентів байдужі: робіть, що хочете, аби мені не заважали.
4 Байдужі", "заздрісні", "обмежені", "пани", "роботи" – викладачі, які за
людськими і професійними якостями не відповідають ідеалу, прийнятному для
студента.
5 "Трудяги", "гурмани", "друзі" – викладачі, які користуються авторитетом у студентів у зв‘язку з окремими привабливими особистісними рисами.
6. "Викладач-стандарт" – знає свій предмет, живе своєю роботою. Тяжкий
у спілкуванні. Амбітний. Впертий, не цікавий ні собі, ні студентам[4].
Висновки. Отже, важливе місце у навчально-виховному процесі вищої
школи належить особистості викладача, його комунікативним умінням,
здатності встановлювати діалог зі студентом, розуміти й адекватно сприймати
світ іншого — не підлеглого, а рівноправного партнера, колеги в складному
мистецтві навчання.
Умови плідної педагогічного спілкування на основі педагогічного
співробітництва виглядають наступним чином: 1. Педагогічне співробітництво
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- двосторонній процес, заснований на взаємодії викладач - студент, успішність
якого залежить від діяльності та особистості педагога і діяльності учня.
2. Педагогічна взаємодія адекватна індивідуальним можливостям особистості
учня, сприяючи їхньому максимальному прояву. 3. Педагогічне спілкування,
засноване на співпраці, передбачає творчий пошук викладачем оптимальних
педагогічних рішень.
Таким чином, педагогічне спілкування, засноване на об'єктно-суб'єктних
відносинах, проявляється у співпраці, яка здійснюється в атмосфері творчості і
сприяє гуманізації навчання.
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АНАЛІЗ ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Доц. Халіна В.Ю., проф. Смачило В.В. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Авторами проводився аналіз за найбільш популярними job-сайтами в
Україні – work.ua та rabota.ua. За аналізом work.ua відмічаємо, що найбільше
вакансій по Україні в цілому станом на 25.10.20 належить робітничим
спеціальностям (12%), на другому місці – сфера продаж та закупівель (10%),
сфера обслуговування (9%), роздрібна торгівля та адміністрація, керівництво по
6% (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структура вакансій за категоріями по Україні в цілому
По Харкову за даними того ж сайту маємо таку картину: 12% займають
робітничі спеціальності, 11 % належать сфері продажів та закупівлі, 9% - ІТ,
комп‘ютери, 8% - сфері обслуговування. Адміністрація, керівництво середньої
ланки, маркетинг, реклама та PR по 5%. Бухгалтерія і аудит, роздрібна торгівля
– по 4%.
Побудуємо діаграми щодо необхідних знань та навичок (рис.2).
Знання бюджетування
Знання управлінського обліку
Знання бухгалтерського обліку
Знання кадрового обліку
Знання фінансової звітності
Знання статистичної звітності
Знання фінансового обліку
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Рисунок 2 – Аналітика професійних знань/навичок, якими має володіти
випускник економічних спеціальностей (за аналізом job-сайтів)
За результатами інтерв‘ю з академічним персоналом, які дотичні до
викладання за спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність до необхідних професійних знань/навичок було додано:
знання виробничого обліку; знання бізнес-планування; знання з управління
проєктами.
Таке додавання обумовлено тим, що викладачі моніторять сучасні освітні
програми провідних ЗВО України та закордонних університетів, а також
динаміку розвитку тієї чи іншої спеціальності. Відповідно, це ті знання та
навички, які будуть потребувати в майбутньому роботодавці. Аналіз
прикладних пакетів програм для економістів (рис. 3) показав
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Рисунок 3 - Аналітика щодо пакетів прикладних програм, якими має володіти
випускник економічних спеціальностей (за аналізом job-сайтів)
З аналізу job-сайтів бачимо, що 76% вакансій передбачає, що здобувачі
роботи матимуть гарні навички роботи з ПК MS Office, а ще 72% бажають, щоб
майбутні працівники вміли працювати саме з 1С. Також прописуються у
вакансіях вміння роботи загалом з ERP, або конкретно з BAS, SAP. Як
аналітичну програму для економістів роботодавці бажають Power BI.
До пакетів програм викладачами рекомендовано додати Смета, бо
університет має будівельну спрямованість, та Power Point як базовий навик
презентації інформації.
Слід відмітити, що роботодавці дуже обмежено та загально прописують
soft skills у вимогах до здобувачів. Наприклад, комунікабельність,
стресостійкість, тощо. Перелік soft skills, які найчастіше прописують
роботодавці, представлені на рис. 4.
Навички ведення переговорів
Навики ділового листування
(переписки)
Знання англійської мови на рівні
upper-intermidiate та вище
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Рисунок 4 - Аналітика щодо soft skills, якими має володіти випускник
економічних спеціальностей (за аналізом job-сайтів)
Для формування цілісної картини щодо компетентностей, якими має
володіти економіст, було проведено опитування за допомогою анкети в
Google-формі 31 роботодавця, які відповіли на ряд питань: програми, якими має
володіти економіст; базові професійні знання/навички; soft skills.
Перелік питань та варіанти відповіді було розроблено учасниками
проєкту за результатами аналізу сайтів. Серед програмного забезпечення лідує
базові знання ПК MS Office (Excel, Word, Internet) 93,5%, щло корелює із
загальноукраїнською потребою (76%); на другому місті знання 1С
Підприємство в різних її конфігураціях та блоках – 80,6%, що, знову ж таки,
відповідає загальноукраїнській тенденції 72% (рис. 5).
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Рисунок 5 – Рейтинг програмного забезпечення, яким має володіти випускник
економічних спеціальностей (за опитуванням роботодавців)
З результатами опитування щодо базових професійних знання/навички
було отримані результати, які наведено на рис. 6.

Рисунок 6 – Рейтинг базових професійних знань/навичок, якими має володіти
випускник економічних спеціальностей (за опитуванням роботодавців)
З даного рис. бачимо, що 80,6% респондентів вважають знання
фінансового обліку необхідним; 74,2% - знання бюджетування, знання
фінансової звітності, знання бізнес-планування уважають ці знання
необхідними для випускників економічних спеціальностей; 67,7% опитаних
вважають за необхідне знання управлінського та бухгалтерського обліків;
64,5% віддають перевагу щодо знань з управління проєктами.
Роботодавці, які приймали участь в опитуванні є партнерами ХНУБА, де
працевлаштовані випускники, або які є безпосередньо випускниками; також
серед роботодавців є організації, які не мають в своєму штаті випускників
економічних спеціальностей ХНУБА; є лідерами ринку праці Харківського
регіону або співпрацюють з ХНУБА щодо удосконалення освітніх програм та
розвитку soft skills.
За аналізом вакансій, що оприлюднюються на сайті work.ua та rabota.ua, а
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також за результатами інтерв‘ю з викладачами, було сформовано пул soft skills
є найбільш необхідні для випускників економічних спеціальностей. Їх
деталізацію та пріоритезацію було проведено на основі опитування
роботодавців.
Результати рейтингування soft skills наведено на рис. 7.
лідерство
володіння іноземною мовою на
рівні intermidiate
креативність
вміння презентувати
результати роботи
(дослідження)
навички тайм-менеджмента
критичне мислення
навички ділового листування
(переписки)
комунікаційні навички (вміння
вести перемовини)
вміння працювати в команді

3,516
3,642
4,064

4,158
4,161
4,356
4,486
4,677
4,738

Рисунок 7 – Рейтингування soft skills для економічних спеціальностей
(за опитуванням роботодавців), бали
Щодо soft skills, то найбільш необхідним є вміння працювати в команді
(4,738 бали), комунікаційні навички (вміння вести перемовини) (4,677 бали),
навички ділового листування (переписки) (4,486 бали) та критичне мислення
(4,356 бали).
За результатами опитування здобувачів економічних спеціальностей
маємо таку картину (табл. 1).
Таблиця 1 –
важливості soft skills

Результати

Які soft skills є найбільш
необхідні для випускників
економічних
спеціальностей:
навички ділового
листування (переписки)
комунікаційні навички
(вміння вести перемовини)
володіння іноземною мовою
на рівні intermidiate
навички тайм-менеджмента
вміння працювати в команді
вміння презентувати
результати роботи
(дослідження)
критичне

опитування

5 балів 4 бали
%
%

здобувачів

щодо

3 бали

2 бали 1 бал Зважена

%

%

%

оцінка

26,7

26,7

26,7

20

0

3,604

73,3

20

0

0

6,7

4,465

60

26,7

6,7

6,7

0

4,403

33,3
80
46,7

53,3
13,3
33,3

13,3
0
6,7

0
6,7
6,7

0
0
6,7

4,196
4,666
4,069

66,7

13,3

13,3

0

6,7

4,333
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мислення
лідерство
креативність

66,7
60,0

20
26,7

13,3
6,7

0
6,7

0
0

4,534
4,403

Порівнявши результати опитування роботодавців та здобувачів, які зараз
навчаються, слід відмітити розбіжності в топі їх потреб і очікувань.
Так, стосовно базових професійних знань/навичок, компаративний аналіз
наведено на рис. 8.
Базові професійні знання
Знання фінансового обліку
Знання бюджетування
знання фінансової звітності
знання бізнес-планування
знання управлінського обліку
знання бухгалтерського обліку
знання з управління проєктами

роботодавці здобувачі
80,6
53,3
74,2
60
74,2
53,3
74,2
86,7
67,7
73,3
67,7
53,3
80

Рисунок 8 – Порівняння топових базових професійних знань/навичок
за опитуваннями роботодавців та здобувачів
Щодо soft skills, то порівняння їх значимості та важливості з точки зору
роботодавців та здобувачів суттєво відрізняються (рис. 9).

Рисунок 9 – Порівняння топових soft skills за опитуваннями
роботодавців та здобувачів
На сьогоднішній день спостерігається разючий розрив між потребами
ринку праці, здобувачів вищої освіти та змістом освітніх програм, які мають
відповідати затвердженим на державному рівні стандартам вищої освіти.
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Проте, саме потреби є підґрунтям для майбутніх цілей навчання. Така ситуація
виникає через відсутність конкурентоздатних, прозорих та проявляючих
особисті здібності механізмів відбору найдостойніших претендентів на посади,
що є найбільшим викликом при формуванні вдалого підприємства з
перспективами росту та розвитку на ринках України та світу. Тому підбор
кадрів є пріоритетом у вирішенні питань, які лежать у основі проблематичних
та стратегічних викликів у конкурентоздатності і інвестиційної привабливості
МСП, розбудові ринків збуту та вибудові нових клієнтських баз.
Керівникам підприємств доволі складно підбирати у цій системі
координат висококваліфікованих спеціалістів, спроможних вирішувати виклики
сучасності. Тому місцеві органи влади можуть допомогти бізнесу, підтримавши
проєкт, який спрямований на інтерактивну взаємодію ЗВО, бізнесу. Найкращим
вирішенням питання, є створення платформи професійних та управлінських
поєдинків, де роботодавці зможуть наочно впевнитись у якостях та
непересічних можливостях переможців поєдинків. Управлінський поєдинок –
це унікальна технологія, спрямована на розвиток переговорних навичок,
розуміння ситуації, ситуації, правильної оцінки індивідуальних якостей
співрозмовника, прийняття стратегічно важливих управлінських рішень, які
допомагають домогтися потрібного результату. Управлінський поєдинок – це
інтелектуальна гра. У публічному єдиноборстві дві людини намагаються
довести свою перевагу один перед одним, прагнуть розв'язати конфлікт, знайти
ефективне управлінське рішення в ситуації. Учасники поєдинку протягом
обмеженого часу ведуть діалог, приводом для якого є будь-яка проблемна
управлінська ситуація.
АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ЗДОБУВАЧІВ
У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ
Доц. Кильницька Є.В. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Вища освіта відіграє пріоритетну роль у суспільстві, а її якість та
доступність прямопропорційно залежить від фінансування. Одним із викликів
для органів державної влади є пошук стійких рішень для фінансування вищої
освіти, гарантуючи при цьому, що студенти різного походження мають
правильні умови для навчання та досягнення успіху у вищій освіті. Питання
про те, як це забезпечується на національному рівні, є ключовим аспектом
політичної сфери, відомої як «соціальний вимір вищої освіти». Системи оплати
та підтримки є важливими інструментами національної політики в цій галузі,
оскільки вони відіграють певну роль у підтримці (або перешкоджають) доступу
до вищої освіти. Хоча збори накладають фінансове навантаження, яке може
бути більш-менш значним залежно від характеру та рівня зборів та соціально270

економічних умов студентів та їхніх сімей, заходи підтримки здатні полегшити
фінансові перешкоди для навчання.
Вища освіта, як правило, тягне за собою значне фінансове навантаження
на студентів та їхні сім'ї. Тому важливо вивчити фінансову підтримку, яку
державні органи роблять доступними Проаналізуємо основні механізми
державної фінансової підтримки, а саме пряма фінансова підтримка студентів у
вигляді грантів та кредитів, а також опосередкована підтримка через надбавки
або податкові пільги батькам учнів.
Пряма державна фінансова підтримка виділяється студентам на основі
різних умов. А також соціально-економічні обставини або академічні заслуги,
інший критерій може вплинути на право студентів: їх вік, цей критерій впливає
на доступ до прямої державної підтримки – грантів та/або кредитів – приблизно
в половині всіх європейських систем вищої освіти. Наявність вікових обмежень
і віку, в якому вони встановлені, дає вказівку на те, чи структурована система
вищої освіти для підтримки концепції навчання протягом усього життя.
У деяких системах вищої освіти вікове обмеження знаходиться в 20-х
роках, так що пряма державна фінансова підтримка доступна тільки
«традиційним учням». Вікове обмеження, про яке йде мова, не завжди впливає
на всі види доступної підтримки. Наприклад, у Польщі субсидовані кредити
можна взяти лише до 25 років, тоді як доступ до державних грантів не
обмежений віком. У Чеській Республіці доступ лише до необхідних грантів
(соціальних стипендій) обмежений віком (26 років), тоді як доступ до грантів на
основі заслуг не обмежений за віком. У Литві вікове обмеження у 25 років
поширюється лише на соціальні стипендії, спрямовані на дітей-сиріт. У
Франції, Словенії та Боснії та Герцеговині всі основні види прямої державної
фінансової підтримки (наприклад, гранти та кредити у Франції, а також гранти
в Словенії та Боснії та Герцеговині) використовують вікові критерії до 20-ти
років. Вік 30 років встановлений як максимальний вік для отримання прямої
державної фінансової підтримки у Французькому співтоваристві Бельгії (гранти
та позики), німецькомовній спільноті Бельгії (гранти), Болгарії (кредити),
Німеччині, Нідерландах (гранти та позики, за винятком кредитів для покриття
неповних навчальних зборів), Австрії (гранти), Румунії (соціальні стипендії). ,
Швейцарія (гранти та кредити в більшості кантонів) та Ліхтенштейн (гранти).
У деяких системах вищої освіти максимальний вік для доступу до прямої
державної фінансової підтримки знаходиться в 40-х, 50-х або 60-х роках. У
Греції та Угорщині, наприклад, вік 45 обмежує доступ до субсидованих
публічно кредитів. У Швеції гранти та кредити доступні до 57 років, але розмір
підтримки зменшується з 47 років. У Норвегії вікове обмеження на підтримку
студентів встановлюється у віці 65 років (з кредитами, які зменшуються після
45 років), тоді як у Великобританії, тоді як деякі схеми підтримки не мають
вікового обмеження, інші (в основному кредити на обслуговування) мають
вікове обмеження 60 років. В цілому, максимальний вік, до якого студенти
можуть скористатися прямою державною фінансовою підтримкою, є важливим
виміром, який слід враховувати при аналізі доступу зрілих студентів (30 років і
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старше) до вищої освіти. Наявна статистика про участь таких студентів
відображає цей вимір, показуючи, що скандинавські країни, які зазвичай
надають універсальну фінансову підтримку і, в той же час, не застосовують
жодних вікових обмежень або широких вікових обмежень, є серед тих, хто має
найбільшу частку зрілих студентів у вищій освіті.
Розглянемо особливості фінансування й вартості освіти у ряді країн ЄС за
наступними критеріями, що подані у таблиці 1.
Країна

Рівень, на якому
встановлюється
розмір зборів

Бельгія

Ліміти на плату
встановлюються
урядом громади
Бельгії

Болгарія

Державні вищі
навчальні заклади
визначають власні
збори, але
максимальні суми
встановлюються
щорічно урядом

Чеська
республіка

Міністерство освіти

Наявність
форми заочного
навчання

Кількість
студентів, що
звільненні від
сплати внесків,
%

Відсутня.
13,2%
Існують
студентів
програми
отримали грант і
короткого циклу тому не сплатили
вищої освіти.
внески, а 2,3%
реєстраційний
студентів
внесок у розмірі
належали до
26 євро на рік та групи з низьким
плату за
рівнем доходу і
навчання у
сплатили
розмірі 0,37 євро
проміжний
за навчальну
внесок
годину
Наявна. (21,3% Окремі категорії
студентів
учнів
першого циклу звільняються від
та 46,5%
сплати внесків:
студентів
діти-сироти,
другого циклу
особи з
навчалися)
інвалідністю,
інваліди війни та
старші курсанти
військових у
військових
університетах.
16,9%
отримують
гранти

Офіційного
статусу

Соціальні
стипендії, тобто
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Кількість
студентів, що
сплачують
внески, %

86,8%

96,1% студентів
денної та 99,3
%
заочної
форми здобуття
освіти

Студенти
за
програмами, що

Максимальна
плата за
програмами
першого та
другого циклу в
університетах
836 євро на рік

BGN 300 до BGN
1 600 на рік для
денної роботи та
від BGN 280 до
BGN 1 200 для
заочно.
Річна плата за
денну зайнятість
другого циклу
коливається від
BGN 350 до BGN
1 780, а для
заочний
навчання від
BGN 280 до BGN
1 280.
Найнижчі збори
сплачуються,
наприклад,
у
соціальних
науках,
економіці
та
праві, найвищих
у мистецьких та
суднобудівних
програмах
Студенти
(першого та

студента заочне
навчання немає.
Немає програм
короткого
циклу вищої
освіти

Данія

Державна

Німеччина

Державна

Наявна

Офіційного
статусу

гранти на основі
потреб,
доступні
для
студентів,
які
перебувають у
складній
економічній
ситуації.
Мінімальна
сума становить
30500 крон/рік;
обмеження
за
віком становить
26 років. Гранти
на
підтримку
витрат
на
проживання
нараховуються
студентам
з
регіонів,
крім
місця
вищого
навчального
закладу (5 000
крон/рік), при
цьому близько
58% студентів
першого
та
другого циклів
отримують
гранти
89% студентів
першого циклу та
76% студентів
другого циклу
отримали гранти.
Державні гранти
надаються всім
студентамдатчанам денної
зайнятості, які
активні в
визнаних
освітніх
програмах і чий
дохід не
перевищує
визначену суму
(12 222
данських крон
на місяць) у
місяці, коли
студент отримує
грант. Для
учнів, які
живуть з
батьками,
розмір субсидії
залежить від
батьківського
доходу.
22% усіх
студентів
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викладаються
іноземними
мовами
(приблизно 3%
від
загальної
кількості),
повинні
сплачувати
вартість
навчання

другого циклів),
які навчаються за
програмами
чеської мови, не
сплачують плату
за навчання.
Мінімальна
плата становить
10 494 чеських
крон за
навчальний рік.
Максимальна
плата,
встановлена
законом, не
встановлена.
Тарифи
встановлює
кожен вищий
навчальний
заклад без
максимальних
обмежень

11% студентів
першого циклу
та 24%
студентів
другого циклу

Студенти
національного та
очного
короткого,
першого
та
другого циклів
не
сплачують
збори. Студенти,
які навчаються
на заочих курсах
сплачують
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євро.

Немає плати за
навчання як в

студента заочне
навчання немає.
Немає програм
короткого
циклу вищої
освіти.

Іспанія

Автономні громади

Італія

Вищі
навчальні
заклади визначають
свої гонорари на
початку навчального

першого та
другого циклів
отримують
необхідну
державну
підтримку
студентів.
Право і розмір
визначаються
оцінкою потреби
студента на
основі доходів,
сімейної
ситуації,
житлової
ситуації та
інвалідності.
підтримка
становить
половину від
індивідуальної
суми, що
присуджується
як грант, а на
іншу половину
як безвідсотка
позика.
Необхідно
повернути не
більше 10 000
євро.
Близько
5%
студентів
отримали
гранти
на
основі заслуг

першому, так і в
другому циклі. У
регіонах наявні
адміністративний
збір від 50 до 75
євро стягується з
усіх студентів

Наявна. Немає Багатодітні сім'ї 70% студентів
різниці в оплаті
та інваліди
денної форми
між студентами
мають дуже
першого циклу
денної
та значні знижки, і
сплачують
заочно (остання навіть можуть
внески, а також
категорія
бути звільнені.
83% студентів
становить 28%
8%
другого циклу
студентів
денної форми
першого циклу
здобуття освіти
та
38%
студентів
другого циклу).
Студенти
короткого
циклу
не
зобов'язані
сплачувати
будь-які збори в
більшості
автономних
громад
Наявна.
Студенти з ISEE
90% студентів
Студенти
(Індикатор
першого та
заочної форми
еквівалентного
другого циклів
здобуття освіти
економічного
сплачули

714-1479 євро –
перший цикл.
821-2834 євро –
другий цикл
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202-2428 євро –
перший цикл.
202-2583 євро–

року, диференціюючи
відповідно
до
соціальноекономічного
підґрунтя студентів,
галузі
навчання,
циклу,
статусу
навчання – денної або
заочної
форми
навчання

платять
пропорційно
менше, ніж
студенти денної
форми

стану для
оцінки
економічного
стану сім'ї)
декларації до 13
000 євро
звільняються
від плати за
викладацькі,
адміністративні
та наукові
послуги

внески

другий цикл
навчання

З урахуванням частки платників та грантоотримувачів можна визначити
чотири види політичного підходу:
1) низький відсоток платників та високу частку грантових бенефіціарів. У
країнах, що ходять за таким підходом, державний бюджет покриває плату за
вищу освіту студентів. Лише деякі, студенти платять за навчання. Крім того,
більшість студентів отримують гранти, суми яких зазвичай коригуються
відповідно до соціально-економічної ситуації окремого студента. Такий підхід,
що спостерігається у трьох скандинавських країнах (Данія, Фінляндія та
Швеція) та Мальті, свідчить про значні інвестиції з державного бюджету у
підтримку участі студентів у вищій освіті та забезпечує студентам високий
рівень економічної незалежності. Норвегія досить близька до цієї групи,
оскільки застосовує систематичну політику без комісії, але, порівняно з
вищезазначеними країнами, вона має нижчу, але, як і раніше, відносно високу частку бенефіціарів грантів.
2) Подібно до країн першої категорії, ці країни стягують плату за
навчання у мінімальному обсязі; у будь-якому випадку, менше 50% студентів
сплачують збори (або збори вище 100 євро). Однак тут низький відсоток
платників об'єднується з низьким відсотком отримувачів грантів. Ця група
може бути додатково поділена на два кластери. По-перше, є країни з політикою
першого циклу без оплати, такі як Греція і Туреччина, а також ті, де лише
невелика частка студентів платять внески, головним чином в результаті низької
успішності у навчанні (Чехія, Естонія, Австрія – університети та
університетські коледжі вчительської освіти, і Словаччина). Німеччина і
Польща не можуть позиціонуватися саме на цій цифрі, але вони також належать
до цього кластеру без або низької частки платників внесків і грантів, які
досягають менше чверті студентів. У другому кластері, включаючи Латвію,
Литву, Угорщину та Румунію, більш високий відсоток студентів – від 30% до
50% – сплачують збори. У цих країнах, виходячи з навчальних заслуг, студенти
вступають до вищої освіти в одній з двох груп: група кращих студентів, які
фінансуються державою, і група студентів, які самостійно фінансують
(повністю або частково) навчання. Як і у вищезгаданому кластері, частка
грантоотримувачів у цих країнах не перевищує 25% і тут гранти іноді доступні
лише студентам, що фінансуються державою (наприклад, Угорщині). Латвія
пропонує лише стипендії на основі заслуг (для студентів, що фінансуються
275

державою), і не пропонує жодних систематичних грантів на основі потреб.
3) Ці системи об'єднують високий відсоток платників та низький відсоток
одержувачів грантів. Збори сплачуються або всіма студентами, або більшістю
студентів, і винятки з оплати, коли існуючі, часто націлені на соціальноекономічно незахищених студентів. Крім цієї загальної моделі, деякі інші
підходи до зборів існують в цій групі. У Хорватії та з 2017/18 року, Чорногорії,
нові абітурієнти не сплачують внески (або сплачують лише невеликі
адміністративні збори) у першому навчальному році, але якщо вони не
заповнять достатню кількість кредитів ECTS, вони сплачують збори з
наступного навчального року. У ще трьох країнах (Боснія і Герцеговина, Сербія
і колишня Югославська Республіка Македонія), виходячи з їх заслуг, деякі
студенти навчаються в місцях, що фінансуються державою (тобто не платять
жодних зборів або лише адміністративних зборів), тоді як інші самостійно
фінансують (частково або повністю) навчання. Незалежно від підходу до
зборів, у більшості країн цієї групи (всі, крім Ірландії), менше третини
студентів отримують грант на основі потреб. У Великій Британії – Англії (з
2016/17 року для нових абітурієнтів), Албанії, Боснії та Герцеговині, Ісландії,
Чорногорії та Сербії немає необхідних грантів.
4) У цій категорії системи фінансування освіти мають високий відсоток
платників і високий відсоток одержувачів грантів. До цієї групи входить
Люксембург, де всі студенти платять внески і більшість отримують базовий
грант, і де подальші соціально-економічні критерії та доходи визначають,
наскільки студенти отримують додатковий грант, кредит або комбінацію з
двох. Уельс і Північна Ірландія у Сполученому Королівстві також належать до
цього кластера за їх універсальними зборами в поєднанні з відносно високою
часткою бенефіціарів грантів. Крім того, в Уельсі, починаючи з 2018/19, всі
студенти можуть скористатися грантом на витрати на проживання в розмірі
GBP 1 000 / рік (більш високі суми можливі, але перевірені засобами).
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СЕКЦІЯ 3

Синергія в освітньо - науковому процесі

СПЕЦКУРС ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ
Проф. Даньшева С.О., ст. викл. Полупан ОВ., ас. Шишко Н. С. (Харківський
національний університет будівництва та архітектури)
На сучасному етапі розвитку вищої технічної освіти головна роль
відводиться поглибленню наукової підготовки майбутніх фахівців технічного
профілю. Характерною особливістю змісту професійної підготовки майбутніх
інженерів є переважна роль курсу фізики як складової теоретичний базис
загально-професійних і спеціальних дисциплін. Однак типова програма з
фізики для технічних ЗВО не відображає професійної спрямованості навчання,
тобто здобувачі освіти не бачать зв'язку фізики з загально-професійними та
спеціальними дисциплінами і не можуть застосовувати фізичні закони і явища
на об'єктах професійної діяльності. Рішення цієї проблеми ми бачимо в
розробці спецкурсів з фізики в циклі природничо-наукових дисциплін як засобу
вдосконалення професійно-спрямованої підготовки здобувачів освіти технічних
ЗВО.
Спецкурси з фізики в технічному ЗВО – це навчальні заняття циклу
природничо-наукових дисциплін, що вводяться в рамках національнорегіонального компонента Державного освітнього стандарту (ДОС-у). дані
спецкурси дозволяють об'єднувати як фундаментальні, так і окремі фізичні
теорії з технічними теоріями і допомагають проектувати фізичні явища і закони
на об'єкти професійної діяльності (технологічні процеси, методи контролю та
обробки, технічні пристрої та ін.).
Практика навчання з фізики в ЗВО показує, що здобувачі вищої освіти,
виконуючи лабораторні роботи, ставляться до цього процесу формально, не
осмислюючи які пізнавальні прийоми використовуються в роботі; які фізичні
поняття поглиблюються, розвиваються і взаємопов'язані з майбутньою
професією; в якому випадку з'являється можливість розкривати сутність тих чи
інших фізичних понять і законів. Правильно формулюючи закони фізики і чітко
відтворюючи визначення, студенти не можуть пояснити фізичні явища,
застосувати закони для вирішення проблем і пояснення дії різних механізмів.
Для побудови методики викладання спецкурсів з фізики в технічному
ЗВО ми будемо використовувати ідеї системного підходу, так як єдина система
вищої технічної освіти є складно організована система певного класу, в яку
методика спецкурсів з фізики входить як система нижчого класу.
Методика спецкурсів з фізики в технічному ЗВО – це сукупність
взаємопов'язаних, які утворюють цілісність елементів: цілей навчання,
педагогічної взаємодії викладача та здобувача, який переводить здобувача
освіти в стан суб'єкта освітньої діяльності за допомогою комплексу
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педагогічного впливу (зміст, організаційні форми, методи, засоби), комплексу
спецкурсів з фізики. Головна мета методики – навчити здобувачів
застосовувати основні фізичні явища і закони до різних об'єктів професійної
діяльності – є відображенням тенденцій розвитку машинобудівної галузі,
соціального замовлення і особистісного потенціалу здобувача освіти, орієнтує
на відповідність глибокої фундаментальної та професійно-спрямованої
підготовки здобувачів технічних ЗВО їх особистим потребам і потребам
суспільства.
Зміст спецкурсів з фізики визначено змістом навчального матеріалу, який
включає фундаментальні знання (фізичні закони, поняття, наукові теорії) і
професійно-спрямовані знання (професійні додатки законів, понять і теорій
фізики для вирішення проблем будівництва), а також елементи науководослідницької діяльності.
Отже, викладання спецкурсів з фізики для здобувачів освіти технічних
ЗВО здійснюється на двох різних рівнях. Так як одна з цілей викладання
спецкурсів з фізики – посилення і розширення фундаментальних фізичних
знань, то перший рівень – інваріантний (базовий), при цьому провідним
принципом навчання є принцип фундаментальності і наявності впорядкованих
міжпредметних зв'язків. Але викладання спецкурсів з фізики для здобувачів
технічного ЗВО має і специфічні цілі – створення наукової бази здобувача для
вивчення загально-технічних і спеціальних дисциплін; формування видів
діяльності, адекватних професійної діяльності інженера; формування здатності
здобувачів до науково-дослідницької діяльності і ін. Тому навчання на другому
– варійованому (прикладному) рівні орієнтоване на застосування фізичних
законів і явищ в об'єктах професійної діяльності, при вирішенні конкретних
інженерних задач. Зміст цієї частини спецкурсу з фізики повинен бути
пов'язаний з вмістом професійної та спеціальної підготовки здобувачів освіти.
Отже, побудова дидактичного процесу на другому рівні слід проводити на
основі міждисциплінарного підходу і принципу професійної спрямованості
навчання.
Принцип професійної спрямованості дозволяє ввести в навчання на
основі аналізу змісту загально-технічних і спеціальних дисциплін професійно
вагомий матеріал. Професійно-спрямований матеріал спецкурсів з фізики
повинен:
 задовольняти дидактичним принципам (поєднання науковості і
доступності, наочності, систематичності і послідовності, міжпредметних і
міжциклових зв'язків і т.д.);
 спиратися на зміст основного курсу фізики, доповнювати його і
створювати умови для успішного застосування отриманих навичок у
професійній діяльності;
 відповідати профілю спеціальності здобувачів вищої освіти;
 відображати актуальні проблеми техніки, основні методи вимірювання та
аналізу, новітні методи обробки матеріалів на основі фізичних теорій;
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 сприяти формуванню у здобувачів здатності до науково-дослідницької
діяльності.
Для визначення змісту професійно-спрямованого матеріалу спецкурсів з
фізики для здобувачів вищої освіти технічних ЗВО необхідно:
1) підібрати об'єкти і технологічні операції, з якими доведеться
працювати майбутньому фахівцю (обладнання, технологічний процес, методи
контролю якості, інноваційні методи обробки матеріалів);
2) виділити технологічні операції і виробничі процеси, при виконанні
яких використовуються фізичні явища і закони (магнітний метод контролю,
люмінесцентний метод контролю, визначення товщини покриттів,
електроіскрова обробка матеріалів і ін.);
3) так відібрати професійний матеріал, щоб він чітко виділяв фізичні
закони (давав найбільш яскраву картину застосування того чи іншого явища
або закону) і не затінював матеріал курсу фізики, а був ніби допоміжною
ланкою, тобто прикладний матеріал повинен бути тісно пов'язаний з фізичними
теоріями.
Провідною ідеєю, покладеною в основу методики спецкурсів з фізики, є
принцип єдності фундаментальності і професійної спрямованості навчання.
Даний принцип забезпечує тісний зв'язок між фізичними теоріями і технічними
процесами. Пізнавальна діяльність здобувачів вищої освіти в цьому випадку
пов'язана через фундаментальні фізичні теорії з науково-технічними теоріями
промислових технологій і теоретичними схемами промислового обладнання.
Способами реалізації мети і змісту є методи, технології навчання.
Пріоритетними з них є ті, які формують у здобувачів інженерних
спеціальностей вміння застосовувати фізичні знання до об'єктів, пов'язаних з
професійною діяльністю інженерів, і здатність до науково-дослідницької
діяльності. Серед таких виділимо: гностичні методи (проблемного викладу,
частково-пошуковий, дослідницький та ін.), методи самоврядування
навчальними діями (самостійна робота з літературою, над завданням і ін.),
методи контролю (лабораторного, самоконтролю та ін.). У прямій залежності
від вмісту і методів навчання знаходяться форми навчання. При вивченні
спецкурсів з фізики доцільно використовувати всі форми навчання (лекції,
лабораторні заняття), також включаючи самостійну роботу. На лекціях з
спецкурсів дається теоретичний матеріал, що відображає зміст конкретного
спецкурсу, який включає в себе фундаментальні фізичні основи процесів і
явищ, що відбуваються в будівництві та техніці. Лабораторні заняття повинні
супроводжуватися постановкою лабораторних робіт на спеціальному
обладнанні, що істотно розширить курс фізики і спроєктує його на майбутню
спеціальність. Ефективним способом навчання при викладанні спецкурсів з
фізики виступає комплекс завдань, розроблених нами в ході проведення
дослідження та запропонованих для використання в навчальному процесі
технічних ЗВО, і інформаційно-комп'ютерне забезпечення, що дає вихід за межі
експерименту і дослідження фізичних процесів і явищ в ширшій області зміни
параметрів. Комплекс завдань включає: завдання, спрямовані на формування
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знань з спецкурсів в лекційному матеріалі; завдання, спрямовані на формування
умінь розв'язувати реальні інженерні завдання; завдання до лабораторних робіт,
спрямовані на формування експериментальних умінь з використанням
професійних об'єктів; завдання до самостійних і науково-дослідних робіт,
спрямовані на самостійне придбання додаткових обсягів знань професійного
змісту, на формування здатності до науково-дослідницької діяльності і
розвиток інженерного творчого мислення здобувачів освіти.
У технічному ЗВО доцільно вводити не один спецкурс з фізики, а
комплекс спецкурсів, що реалізуються на двох рівнях: ознайомчого та
дослідницького характеру. Це дозволяє переводити здобувачів вищої освіти з II
рівня засвоєння фізичних знань (активного відтворення пройденого фізичного
матеріалу) на III і IV рівні (застосування набутих знань у професійній
діяльності та формування здатності здобувачів вищої освіти до науководослідницької діяльності). Наприклад, головною метою спецкурсу «Фізика в
будівництві» – навчити майбутніх інженерів вирішувати технічні проблеми на
рівні розуміння фізичних принципів дії механізмів і процесів. На 3-му курсі
навчання, коли студентами вже отримано значний обсяг знань – це і повністю
вивчений курс фізики, хімії, математики, теоретичної механіки,
матеріалознавства, технології конструкційних матеріалів, вводяться спецкурси
з фізики дослідницького характеру. Наприклад, спецкурс «Фізичні основи
сучасних технологій» дозволяє розглядати сучасні методи неруйнівного
контролю машинобудівної продукції.
Для комплексу спецкурсів з фізики в технічному ЗВО ми розробили
алгоритм їх побудови:
1. Побудувати логічну структуру спецкурсів з фізики для здобувачів
інженерних спеціальностей, спираючись на фундаментальні фізичні знання і
орієнтуючись на сучасні наукові праці і останні досягнення в машинобудівній
галузі.
2. Розробити систему принципів і критеріїв відбору змісту спецкурсів з
фізики для здобувачів технічних ЗВО.
3. Спираючись на дану систему принципів і критеріїв, побудувати зміст
окремо взятого спецкурсу з фізики.
4. Виявити методи, форми і засоби навчання при викладанні спецкурсів з
фізики.
5. Розробити комплекс завдань до різних форм навчальної діяльності
(лекції, лабораторні та самостійна робота).
Вирішальним критерієм ефективності пропонованої методики слід
вважати результати навчання не тільки зі спецкурсів з фізики, але і з інших
дисциплін, що показують, який вплив знань, отриманих при вивченні
спецкурсів з фізики, на рівень вивчення загально-технічних дисциплін і
спеціальних дисциплін, на виконання курсових проектів і на вироблення у
майбутніх фахівців творчого мислення.
ЛІТЕРАТУРА:
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ПОЛІМУВНІ ТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ – ОСНОВА
ПРОБЛЕМНОГО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ
Проф. Леонов В.П. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Світова економіка стоїть на порозі шостого технологічного укладу.
Передові технології та обладнання цього укладу вже запроваджуються у
виробництво. Найбільш розвинена в світі економіка США має виробництво на
рівні 5-го укладу близько 60 %, та перевела на рейки нового 6-го укладу
близько 5 % свого виробництва [1].
Появі кожного з таких укладів передує створення якихось ключових
винаходів, технологій чи матеріалів. Коли ці технології насичують
виробництво, зростання економіки сповільнюється, і можуть навіть виникати
кризові явища. Тоді науковці та винахідники знову пропонують нововведення,
що створюють можливості розвитку нової технологічної хвилі.
Загальні тенденції розвитку технологій шостого технологічного укладу.
полягають у зменшенні матеріалоємності та енергоспоживання виробництва,
застосуванні чистих (не забруднюючих) технологій, скороченні технологічних
ланцюгів. У нагоді тут стають нові технологічніші матеріали, високі технології,
наноматеріали, надшвидкі процеси обробки матеріалів та інше.
Корисно торкнутись сучасного стану розвитку промислових технологій в
Україні. Якщо на початку 90-х років ми мали розвинену індустрію на рівні 4-го
та 5-го укладів, то зараз значна частина цієї індустрії зруйнована, не кажучи
вже про те, що індустріалізація п‘ятого укладу в Україні взагалі не була
завершена. За деякими оцінками, в Україні зараз рівень виробництва
знаходиться на 3-му технологічному укладі 58 % , на 4-му – 38 %, а на п‘ятому
– 4 % [1]. Такі оцінки показують, у напрямку розвитку технологій Україна
відстає від провідних країн світу на 30 – 40 років.
Тому перед Україною стоїть проблема підйому економіки, оновлення
технологій, налагодження промислового виробництва. Країні треба рухатись у
майбутнє додаючи щороку по 10-15 відсотків зростання.
Зараз для України є актуальним переведення виробництва на рівень 5-го
технологічного укладу. Таке виробництво базується на електронній
промисловості,
обчислювальній
техніці,
оптико-волоконних
лініях,
програмному забезпеченні, телекомунікаціях, роботизації, виробництві та
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переробці газу. Для шостого технологічного укладу головними напрямками
розвитку є наноелекроніка, нанобіотехнології, нанохімія, інформаційні
технології, сінергетичне об‘єднання нано-, біо- та інфо- технологій [2].
Розвиток техніки відбувається як у побуті, так і в промисловості. В
сучасній квартирі стоять мікрохвильові печі, плазмові або рідкокристалічні
телевізори, комп‘ютерні екрани на світловипромінюючих діодах, компактні
люмінесцентні та світлодіодні освітлювальні лампи. Поява великої кількості
нової техніки пов‘язана з запровадженням нових технологій, комп‘ютеризацією
та роботизацією як побуту, так і виробництва. Виникають нові виробничі
процеси засновані на нанотехнологіях або високих технологіях. Вся ця сучасна
техніка потребує доброго знання особливостей протікання фізичних процесів та
законів фізики. Для розуміння сучасної техніки та технологій загально
актуальним залишається вивчення інших природничих дисциплін, таких як
матеріалознавство, хімія та математика.
Як висновок зі специфіки цих технологічних напрямків можна
заключити, що необхідний розвиток знань рухається в глибину речовини, в
особливості її молекулярної будови, в сторону використання процесів на все
більш глибоких структурних рівнях. Та саме цей напрямок дослідження
речовин у першу чергу пов‘язаний з фізичними науками, з ширшим
технологічним охопленням різноманітних фізичних явищ. Тобто в освіті
сучасного інженера зростає роль фізико-технічної підготовки, постає
необхідність розширення обсягу фізичних знань, що одержує технічний
фахівець у стінах ВНЗ.
Тут непогано було би дещо взяти із часів славетного радянського
минулого, коли в країні запускалися супутники, створювалась передова
електроніка, вся побутова техніка та предмети споживання вироблялись у
власній країні. Вже тоді 35-40 років тому відбувалась роботизація виробництва,
про що є документальні фільми в Інтернеті у вільному доступі.
Стосовно освоєння нових технологій та нової техніки на першому плані
стоїть знання фізики, тому що вся техніка побудована на фізичних процесах. В
далекі радянські часи студенти вивчали фізику три семестри і на цей курс
відводилось 270 годин аудиторних занять. Такого часу вистачало лише на
вивчення основного курсу фізики, без якихось додаткових розділів, чи
спеціальних фізичних курсів. В міністерській програмі з фізики зверталась
увага на те, що «в цілях забезпечення використання в курсі фізики апарату
вищої математики доцільно починати вивчення курсу фізики не раніше 2-го
семестру» [3.с.2].
Зрозуміло, що при такому ґрунтовному підході після другого курсу
студенти мали достатній рівень знань, щоб продовжувати вивчати техніку та
відповідні технології на спеціальних кафедрах, чого не можна сказати про
сьогоднішню ситуацію, коли на провідних технічних спеціальностей у ХНУБА
для вивчення фізики відводиться лише 152 аудиторних години. Доцільно
подивитись, в якому обсязі вивчають фізику у технічних закладах найбільш
розвиненої в технологічному аспекті країни в світі – США.
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Візьмемо для прикладу лише один підручник з фізики для коледжів [4].
Це ґрунтовне видання, що налічує 1568 сторінок і має 1406 малюнків, графіків
та фотографій. Очевидно, що для засвоєння такої кількості фізичного матеріалу
необхідно аудиторних занять значно більше ніж наші 152 години. Обмеження
кількості годин на викладання фізики у наших навчальних закладах привело до
того, що викладачі змушені кардинально скорочувати або взагалі залишати
поза увагою цілі розділи фізичної науки. Це стосується гідравліки, фізики
твердого тіла, теорії відносності, атомної фізики та інших розділів.
У сучасних курсах фізики наочним прикладам відводиться другорядне
значення, а викладання матеріалу більшою мірою відбувається шляхом
теоретичних викладів. Якщо казати про самостійну роботу студентів, то тут
достатньо якісного підручника з відповідними ілюстраціями, що наочно
показують усі особливості протікання фізичних процесів. Для роботи у
аудиторіях вже потрібна проекційна техніка, або (при невеликій групі) можливе
використання електронного пристрою з екраном.
Ціллю вивчення фізики у ВНЗ треба вважати вміння застосовувати
знання, вміння бачити технічні зразки у світі дії у них фізичних форм руху. Та й
не тільки бачення технічних зразків. Адже всілякі біологічні тіла, живі
організми багато в чому діють також по фізичним законам з використанням
фізичних процесів. Тут і механічний рух суглобів, і гідравлічна передача рідини
по судинах, електричні сигнали у нервових волокнах та забезпечення зору
оптичними та фотохімічними процесами в очах.
Напрямок наближення освіти до практики у курсі фізики можна
реалізувати шляхом розширення кількості прикладів застосування фізичних
законів і процесів у діючих технічних пристроях. Для цього можна підібрати
певну сукупність таких технічних приладів, які ілюстрували би процеси із
різних розділів фізики, тобто процеси механічні, теплові, електричні, оптичні і
т.п. Але окремі ілюстрації у пізнавальному плані є мало дієвими, оскільки
мають поодинокий характер і пов‘язані з розрізненими прикладами. Більш
дієвим з точки зору засвоєння знань, на наш погляд, є висвітлення
взаємопов‘язаних явищ, що відображають принцип дії якогось технічного
пристрою.
Ідея проблемного навчання сама по собі не дає конкретної методики або
сукупності проблемних ситуацій, на яких слід вивчати учбовий матеріал
якогось розділу. Тобто ці учбові проблемні ситуації викладач якось повинен
винайти і сформулювати. Потім вже під час занять він фактично має показати
студентам спосіб вирішення обраних учбових проблем. Співучасті студентів
тут марно очікувати, тому що дійсні наукові проблеми не вирішуються
мимохідь, похапцем. Це відомо будь-якому науковому робітнику, що
вирішував наукові проблеми. Їх осмислення, визрівання, правильне
формулювання може займати тижні, місяці, а іноді це займає багато років.
Стосовно проблемного навчання існує ще одне застереження. Чи не
зарано за цією методикою викладачі намагаються залучати студентів до творчої
співучасті у вирішенні наукових проблем? Адже за будь яких умов
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повідомлення наукової інформації повинне передувати її творчому
застосуванню, а не навпаки. Нам вже доводилось писати, що інформаційне
навчання повинне бути первісним по відношенню до творчого застосування
набутих знань [5, с.102]. У традиційному проблемному навчанні, здається,
намагаються залучати студентів до рішення таких проблем, до яких вони ще є
інформаційно непідготовленими.
То як же треба діяти в такому випадку, і як все ж таки використовувати
проблемний підхід у навчанні? Сформулювати маленькі наукові проблемки, що
були би доступні для вирішення під час занять у достатній кількості навряд чи
вдасться. Та й будуть вони розрізнені між собою і тому навряд чи дадуть
цілісну картину фізичного знання.
У навчанні головним фактором є спонукання у студентів зацікавленості
до розуміння певних питань, створення для нього ситуацій, в яких відчувається
потреба і виникає інтерес саме до цих знань. Зацікавлення принципом дії
якогось конкретного технічного пристрою, що виконує корисну функцію,
здається більш сильним стимулюючим фактором, ніж вирішення певної
локальної проблеми.
Проблемне навчання за загальноприйнятою методикою здійснюється
наступним чином. Лектор бере, наприклад, певну проблему із історії фізики.
Хоча би корпускулярну теорію світла. Він звертає увагу на відсутність у той
час теорії, на проведені експерименти з визначення швидкості світла, невдалі
досліди Майкельсона по виявленню світового ефіру, теоретичні та практичні
складнощі, неможливість пояснення відхилення світла від прямолінійного
розповсюдження. Всі ці відомості актуалізують матеріал та показують
проблеми, з якими зіткалися вчені на тому етапі розвитку науки.
В якості недоліків подібного підходу до актуалізації матеріалу, слід
відмітити необхідність висвітлення хибних теорій та заблукань, що виникали у
дослідників у минулі часи. Тобто, така практика актуалізації вимагає
викладання непотрібного матеріалу та витрачання зайвого часу.
Сучасна методологія проблемного навчання орієнтується на стратегію
«від проблеми до знань» [6, с.82]. Тут треба звернути увагу, а що ж стає суттю
навчання при такій стратегії. А суттю стає сукупність розрізнених проблем, які
потім студенту ще необхідно якось об‘єднати у єдину цілісну картину фізичних
знань.
Вважаємо, що тут краще змінити стратегію навчання. Та в якості такої
взяти сукупну проблему розуміння принципів дії техніки. В якості навчальної
методики беремо рух «від уявлення про принцип дії технічного пристрою» до
«усвідомлення в ньому функцій фізичних процесів» і до «засвоєння знань про
фізичні процеси».
Ми пропонуємо використовувати інший проблемний підхід до подання
навчального матеріалу з іншим предметом проблематики. В якості навчальної
проблеми можна висувати осмислення принципу дії конкретного технічного
пристрою з розкладанням його функціонування на окремі фізичні процеси, з
описом їх закономірностей протікання та поданням законів, яким вони
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підпорядковуються.
Перевагою пропонованого нами підходу можна вважати висування на
передній план навчання суто практичної проблеми – розуміння принципів дії
конкретних зразків техніки. Для всього курсу фізики необхідно підібрати
достатню кількість зразків техніки із суттєво різними принципами дії, тоді стає
можливим проблемне охоплення матеріалу знань усього курсу фізики. Якщо в
результаті такого навчання студент зможе пояснити принципи дії суттєво
різних зразків техніки із кваліфікованим тлумаченням цих принципів на мові
фізичної науки, то в такому разі можна вважати, що ціль вивчення курсу фізики
є досягнутою.
Словосполучення або поняття «полімувні» вводиться автором. Воно
походить від «poly» – багато, та «move» – рухатись і означає такі зразки техніки
або технології, в яких діють декілька підсистем, що використовують одночасно
різні форми руху. Наприклад – механічний, тепловий, акустичний,
електричний, магнітний і т.п.
Звернемо особливу увагу на те, що наочних прикладів для ілюстрації
фізичних явищ і процесів існує досить багато, але вони розрізнені, і тому
сприймаються дещо ізольовано від іншого фізичного матеріалу. Більша користь
від ілюстрацій була б у тому випадку, якщо б на одному прикладі можна було б
ілюструвати велику кількість фізичних процесів та і дію такого приладу в
цілому з розглядом його окремих підсистем, що використовують різні фізичні
форми руху. Тут треба підходити зважено до підбору складності подібного
пристрою. В тому плані, що він повинен мати середній рівень складності: не
повинен бути занадто складним і також не надто простим. Подібну вимогу,
задовольняють такі пристрої як повітряна куля, сонячна батарея. Із побутових
приладів можна взяти вентиляторний електронагрівач або надвисокочастотну
піч. Усі ці прилади є полімувними і підходять для ілюстрації процесів
декількох фізичних форм руху. Приклади полімувних зразків техніки, що
можуть використовуватись у проблемному навчанні наведені у таблиці.
Таблиця. Полімувні зразки техніки та фізичні процеси, до яких вони
можуть бути ілюстрацією.
№

Назва пристрою

1 Повітряна куля
2 Газонокосарка
3 Грамофонна
платівка
4 Електричний
генератор

Розділ фізики

Висвітлюванні фізичні явища, процеси та
закони
Динаніка,
Під‘йомна сила, Гравітація, Розподіл
Термодинаміка
Больцмана, Барометрична формула
Механіка,
Кінематика обертального руху,
Термодинаміка
Механіка внутрішнього згоряння
Коливання, Акус-тика, Електрострикція, П‘єзоефект,
Електрика,
Звукові коливання
Механіка,
Електрика, Динаміка обертального руху, Робота в
Магнетизм
обертальному русі, Магнітне поле, Сила
Ампера, Електрорушійна сила
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5 Вентиляторний
електронагрівач
6 Сонячна батарея

7 Фотоелектрон-ний
помножувач
8 Циклотрон –
прискорювач
елементарних
частинок
9 Мікрохвильова піч

Механіка,
Термодинаміка,
Електрика
Квантова оптика,
Електрика

Робота електричного струму,
Теплопровідність, Дія електричних
запобіжників, Термічні запобіжники
Квантова природа світла, Формула Планка,
Фотовольтаїчний ефект, Електрорушійна сила

Оптика,
Електрика

Електричне поле, Зовнішній фотоефект,
Вторинна електронна емісія, Робота
переміщення зарядів,
Електрика, Магнетизм, Електричні заряди, Електричне поле, Магнітне
Елементарні частинки
поле, Сила Лоренцо, Робота переміщення
зарядів
Електрика, Коливання, Тепловий рух молекул, Дипольний момент
Термодинаміка
молекул,
Електромагнітні
коливання,
Надвисокі частоти

Сенс використання полімувних зразків техніки полягає в тому, щоб
показати студенту дію реального технічного пристрою із внутрішньою
взаємодією декількох форм руху. Полімувне тлумачення актуалізує проблему
розуміння принципу дії технічного зразка, а разом з тим і розуміння
відповідних фізичних процесів, їх описання, закономірностей протікання. Тут в
якості кінцевої задачі ставиться розуміння студентом принципу дії обраного
зразка техніки та вміння ним описати цей принцип дії мовою фізичних процесів
та законів. Такий підхід відразу орієнтує викладання фізичного матеріалу на
його застосування для пояснення дії технічних пристроїв.
Наведемо приклад проблемної лекції за темою «Електромагнетизм». В
якості полімувного пристрою візьмемо електрогенератор. В електричному
генераторі відбувається перетворення енергії механічного руху в електричну
енергію. Людина у своїй діяльності більшою частиною використовує природні
сили. Для електричного генератора первинним рушійним початком, тобто
джерелом сили може бути рух якої-небудь природної речовини – води або
повітря. Відповідно такі електрогенератори працюють від енергії падаючої
води у річках (водяні електрогенератори) або від енергії вітру – (вітряні
електрогенератори).
З точки зору взаємодії в електричному генераторі різних форм руху для
студентів корисно висвітлити ланцюжок їх перетворень. У вигляді загальної
схеми можна подати наступну: механічний рух – електричний струм – магнітне
поле – електрорушійна сила. На початку ланцюжка стоїть енергія механічного
руху. Тут можна вдатися у деталі кінетичної енергії руху повітря, або
потенціальної енергії, яку має в річці вода і за рахунок якої здійснюється течія
річок.
Далі настає черга пояснення природи носіїв заряду у провідниках та
особливостей виникнення електричного струму. Після чого потрібно описувати
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дію магнітного поля на заряди, що переміщуються, та виникнення сили
Лоренца. Саме сила Лоренца лежить у основі появи електрорушійної сили на
кінцях провідника при його русі у магнітному полі. Якщо всі ці особливості
протікання полімувних перетворень у електричному генераторі проілюструвати
ще й наочно на спрощеній схемі його влаштування, то це досить яскраво
актуалізує усю проблематику фізичних процесів у цьому пристрої.
Тож вивчення яких саме розділів фізики актуалізується в першу чергу для
роботи з сучасною технікою та технологіями? Перед усім це розділ
напівпровідників, що є актуальним для обчислювальної техніки,
мікроелектроніки та роботизації. Для нанотехнологій актуальне вивчення
фізики твердого тіла. Мікрохвильові та ультразвукові технології висвітлюються
у розділах хвильових процесів, включаючи звукові та ультразвукові коливання.
Вивчення оптичних та фотохімічних процесів актуальне для розуміння
сонячної енергетики, 3-D друкування виробів у тривимірному просторі на
спеціальних принтерах
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ДОСВІД ХНУБА ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ
ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Доц. Журавльов Ю.В. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
На сучасному етапі державотворення в Україні гостро постали
проблеми, пов‘язані з недосконалістю механізмів взаємодії освіти та ринку
праці, ефективної підготовки та працевлаштування випускників закладів
освіти. Спроби розв‘язати проблеми підготовки молоді до вступу й адаптації
у світі праці роблять як у вітчизняній, так і в зарубіжній теорії і практиці. У
результаті таких пошуків в останні роки зросла зацікавленість дуальною
системою професійного навчання в Німеччині.
Термін
«дуальна
система»
(від
лат.
dualis
–
подвійний)
використовується в педагогічній термінології з середини 60-х років минулого
століття у ФРН як нова, більш гнучка форма організації професійного
навчання, що поєднує теоретичне навчання в навчальному закладі з
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паралельним здобуттям практичних умінь і навичок на підприємстві. Для ФРН
це майже ідеально відпрацьована освітня технологія.
Наразі освітянська спільнота в Україні розробляє власну модель дуальної
форми здобуття освіти.
У статті 9 Закону України «Про освіту» дуальну форму здобуття освіти
(далі, ДФЗО) визначено як спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання
навчання осіб у закладах освіти (в інших суб‘єктів освітньої діяльності) з
навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для
набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору. Основними
засадами формування типових моделей ДФЗО визначено такі:
заклад освіти спільно з роботодавцем приймає рішення про впровадження
ДФЗО, здійснює моніторинг потенціалу ринку праці, визначає перелік
спеціальностей (професій), для яких розроблятимуться освітні програми ДФЗО,
затверджує їх перелік, приймає відповідні внутрішні документи, призначає осіб
(підрозділ), що відповідатимуть за впровадження ДФЗО;
заклад освіти або роботодавець ініціює та реалізує переговорний процес і
укладає відповідні договори. Заклад освіти та роботодавець обговорюють
освітню програму (програми) за спеціальністю (професією) на предмет
відповідності професійним стандартам та вимогам до компетентностей
майбутніх фахівців. Після початку навчання за такою освітньою програмою
заклад освіти забезпечує неперервну комунікацію між усіма сторонами для
усунення можливих недоліків в організації навчання та розв‘язання поточних
проблем, що можуть виникати. Для цього проводяться періодичні зустрічі з
усіма сторонами та забезпечується зворотній зв‘язок через відповідальну особу
від кожної сторони або здобувача освіти, за результатами яких вживаються
заходи для забезпечення відповідності між теоретичною та практичною
частинами програми та якістю навчання на підприємстві, в установі чи
організації, з якими заклад освіти уклав договори;
ДФЗО можуть обирати здобувачі освіти, які навчаються за денною
формою або іншими формами здобуття освіти та виявили особисте бажання, а
також пройшли відбір у роботодавців. Здобувач освіти укладає тристоронній
договір із закладом освіти та роботодавцем щодо навчання за ДФЗО і має
виконувати свої зобов‘язання в рамках договору;
години між теоретичною та практичною складовою частинами
розподіляються по-різному залежно від особливостей навчання за
спеціальністю (професією);
оцінка компетентностей здобувачів освіти проводиться представниками
закладу освіти та роботодавців. Після закінчення навчання за відповідною
спеціальністю (професією) за ДФЗО її здобувачеві може бути присвоєно
професійну повну або часткову кваліфікацію у відповідному кваліфікаційному
центрі, на підприємстві чи в установі, фаховою асоціацією тощо [1].
Алгоритм впровадження ДФЗО в Україні, на наш погляд, може мати
вигляд, наведений на рис. 1 (розробка автора). Розроблені певні нормативні
документи [2-4]. Результати першого року впровадження пілотного проєкту у
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44 закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за
дуальною формою здобуття освіти [5] вже надали певні підстави щодо
корегування законодавчої бази стосовно ДФЗО.
За результатами дослідження обізнаності роботодавців про ДФЗО та
досвіду участі у пілотному проєкті з її запровадження на рівні фахової
передвищої та вищої освіти України був оприлюднений аналітичний звіт
―Думки роботодавців про дуальну освіту‖ [6]. Зроблені певні висновки та
надані рекомендації для роботодавців щодо подальшого розвитку ДФЗО і
рекомендації для асоціацій роботодавців та професійних об‘єднань.
Виділимо основні з них. Серед головних причин, що спонукали українські
підприємства запровадити ДФЗО: бажання отримати кваліфіковані кадри, не
витрачаючи час на адаптацію та перенавчання працівників, бажання бути
учасником інноваційних змін, формування позитивного сприйняття бренду
підприємства.
109 підприємств різних форм власності, представлені в різних секторах
економіки, що займаються різними видами економічної діяльності, розташовані
в усіх регіонах України, окрім окупованих територій, серед яких
конструкторські бюро, видобувні підприємства. Підприємства металургійної та
харчової промисловості, машинобудівні, аграрні, енергетичні, транспортні
підприємства, ІТ-компанії, туристичні компанії, фінансові установи тощо.
Була виявлена низка проблем, вони є, вони суттєві і потребують негайних
рішень: тут і участь в проєктуванні освітніх програм, і складання договорів, і
відсутність в Україні механізму зобов‘язання здобувачів відпрацювати певний
час на підприємстві після закінчення навчання тощо. Я не буду на них
зосереджуватися і пропоную бажаючим ознайомитися зі Звітом – він цікавий.
Підсумовуючи перший досвід впровадження ДФЗО, переважна більшість
роботодавців відзначила власну зацікавленість у продовженні подібної
співпраці та її перспективність для кадрової політики підприємства.

289

Схвалення Концепції*
(розпорядження КМУ від
19.09.2018р. №660-р

Затвердження плану
заходів з реалізації
Концепції
(розпорядження КМУ від
03.04.2019р., №214-р)
“Щодо впровадження пілотного проєкту у закладах
фахової передвищої та вищої освіти з підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти”
(наказ МОНУ від 15.10.2019 р., №1296)

i = 2019

“Про затвердження Положення про
дуальну форму здобуття
професійної (професійно-технічної)
освіти”
(наказ МОНУ від 12.12.2019 р.,
№1551)
Проєкт Положення про дуальну
форму здобуття вищої та фахової
передвищої освіти
(оприлюднено на сайті МОНУ
28.10.2020 р. з місячним терміном
обговорення)
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Рис. 1 – Алгоритм впровадження дуальної форми здобуття освіти в Україні
(рисунок автора)
Примітка. * - ―Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти‖;
** - ―Думки роботодавців про дуальну освіту‖ (за результатами дослідження обізнаності
роботодавців про дуальну форму здобуття освіти та досвіду участі у пілотному проєкті з її
запровадження на рівні фахової передвищої та вищої освіти‖

Визначені переваги ДФЗО та перешкоди для впровадження ДФЗО.
Інтегрально: впровадження ДФЗО сприяло пожвавленню діалогу закладів
освіти й роботодавців, адже, на відміну від практики та заочної форми здобуття
освіти, ДФЗО створює кращі умови для встановлення паритетних відносин,
пошуку компромісів та задоволення потреб усіх сторін. З метод посилення
державно-паритетного партнерства в сфері освіти та уникнення підміни понять,
коли мова йде про ДФЗО, слід розгорнути інформаційну кампанію щодо
німецького та українського досвіду реалізації моделей дуальної вищої освіти.
Загалом, результати першого року впровадження пілотного проєкту з
ДФЗО в Україні свідчать, що серед здобувачів освіти, науково-педагогічних
працівників, роботодавців є зацікавленість та поступово формується запит на
впровадження ДФЗО. Тому, незважаючи на несформовану нормативну базу,
сьогодні створено достатньо сприятливі умови для поширення ДФЗО, що є
одним з напрямів розбудови державно-приватного партнерства в освітній сфері,
а основними факторами, що заважають цьому процесу, є економічні чинники та
людський фактор.
Треба окремо зупинитися на серйозних зауваженнях щодо існуючої
української моделі ДФЗО з боку представників Федерації роботодавців України
(далі, ФРУ), в особі члена президії ради ФРУ, промисловця Павла Штутмана та
представники освітян в особі першого заступника Міністра освіти і науки
України в період 2016-2018р.р. Володимира Ковтунця [7].
Павло Штутман: ―У вищій освіті сьогодні існує величезна проблема:
студенти денної форми навчання влаштовуються на роботу (частіш за все не за
спеціальністю, за якою навчаються) і, природно, не відвідують заняття, –
зазначає Павло Штутман. – У деяких вишах на старших курсах такі студенти
складають більшість. Тобто практично більшість студентів денної форми
навчання не беруть участі в навчальному процесі і відповідно до вимог
Європейського простору вищої освіти не можуть отримати ступінь бакалавра
або магістра. Але на допомогу таким студентам часто приходить вже
сформована інфраструктура, яка «допомагає» із заліками, іспитами, курсовими
і далі з дипломами. Складається враження, що вітчизняна модель «дуальної
освіти» покликана надати цьому дійству видимість законності‖.
Володимир Ковтунець: ―В більшості наші університети називають
дуальною по суті своїй дистанційну освіту (в кращому разі – навчання за
індивідуальним планом). Дуальною це не є з таких причин: робота може бути
не пов'язана з освітньою програмою (часто так і є); під час перебування
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студента на підприємстві не планується його освітній процес у зв'язку з
роботою; підприємство не бере участі в оцінюванні результатів навчання
студента…‖

Практичне навчання на промисловому
підприємстві
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Рис. 2 – Реалізована модель ДФЗО у ХНУБА
и (рисунок автора)
к

Харківський національний університет будівництва та архітектури, на
жаль, не є учасником вищезазначеного всеукраїнського пілотного проєкту з
впровадження ДФЗО. Проте ми відпрацювали власний пілотний проєкт з
впровадження цієї форми здобуття освіти протягом 2018-2019 років для
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151
―Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології‖. Результати цієї роботи
оприлюднені нами у науково-інформаційному журналі ―Новий Колегіум‖ [8].
Тобто можна говорити про нашу власну модель ДФЗО, яка не має недоліків,
висловлених вище.
Умовно, ця модель ДФЗО представлена на рис.2 (рисунок автора).
Переваги цієї моделі в тому, що робота здобувача вищої освіти на
промисловому підприємстві відповідає змісту та вимогам освітньої програми
―Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології‖, відбувається навчання
на робочому місці і підвищення кваліфікації за рахунок підприємства,
роботодавець приймає участь в оцінюванні результатів навчання здобувача,
оскільки є Головою екзаменаційної комісії. Після здобуття освітнього ступеня
―магістр‖ випускник працевлаштовується на підприємстві відповідно
кваліфікації, вказаної в дипломі про здобуття вищої освіти.
Вважаємо, що представлена модель життєздатна та, як найменш, має право
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на існування.
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАУК
ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ У
ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Доц. Лозовий А.В. (Харківській національний університет
будівництва та архітектури)
Постановка і актуальність проблематики. В сучасному світі на
етапі формування нового – інформаційно-мережевого, цифрового,
електронного, інтелектуального суспільства та нової – інформаційномережевої, цифрової, креативної, інноваційної економіки або економіки знань,
що відбувається під впливом техніко-технологічних, організаційноуправлінських і соціально-економічних змін і тих проблем-викликів, що
виникають в таких умовах, зростає актуальність міждисциплінарних
(міжгалузевих) підходів до вирішення цих проблем. Яскравий, хоча й досить
тривожний для людства приклад – виникнення всесвітньої пандемії COVID-19,
яка нанесла суттєвий удар по всім сферам суспільного життя й життєдіяльності
людства, коли захворіло цим вірусом, що постійно мутує, 120 млн чол. (1,5%
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від загальної кількості людей на планеті), вже померло більше 2,6 млн чол.
(2,2% від числа захворівших). В Україні ці показники ще більш тривожні,
оскільки темпи вакцинації населення в країні дуже помірні (якщо брати у
співвідношенні число захворівших людей і тих, що померли). Для вирішення
цієї проблеми об′єдналися фахівці різних галузей науки, політики й чиновники
різних рівнів, бізнесові структури, міжнародні й громадські організації, щоб
побудувати певні прогнозні математичні моделі розвитку цієї хвороби,
наслідків і заходів щодо боротьби з нею.
Це
тільки
один
із
прикладів
міждисциплінарного,
міжгалузевого і комплексно-інтегративного вирішення глобальної проблеми.
Ніде не ділися інші глобальні та локальні проблеми, які людству треба буде
вирішувати в найближчі 10 – 15 років. Це й поглиблення світової фінансовоекономічної кризи, що почалась у 2007 році і сьогодні під впливом
торговельних, валютних, інформаційних, ресурсних та інших гібридних форм
війни поступово загострюється; зростання розриву між країнами так званого
„золотого мільярду‖ і країнами, що розвиваються, їх відставання в оволодінні
інформаційно-комунікаційними технологіями, що заважає максимально
капіталізувати і ефективно використовувати свої природні й людські ресурси
тощо. Тому саме на „стиках‖ різних галузей знань (наук), а також у сферах
практичної діяльності з′являються нові продукти у вигляді нових
концептуальних підходів, ідей, концепцій, теорій і наук міждисциплінарного
характеру, а також практик і методик їх викладання, організації управління
цими процесами, щоб вирішити ці проблеми і забезпечити сталий,
збалансований розвиток людства в гармонії з природним середовищем.
Цим питанням постійно приділяється увага багатьох вітчизняних
науково-педагогічних працівників (в тому числі й нашого університету)
[1,2,3,4,5]. Неодноразово свої виступи і статті цій проблематиці присвячував і
автор цього дослідження [1,2,3,4].
Мета дослідження. Виходячи з існуючих тенденцій розвитку в економіці
й суспільстві, науці, освіті й виробництві та педагогічних практик в Україні й
світі, а також власного досвіду викладання навчальних дисциплін
міждисциплінарного характеру, по-перше, розглянути об′єктивну необхідність
викладання цих дисциплін (передусім економіко- управлінського спрямування),
які саме й формують разом з іншими фундаментальними загальноекономічними
та іншими науками полісистемне мислення й розуміння сучасних змін в усіх
сферах життя людства. По-друге, обгрунтувати необхідність викладання цих
дисциплін переважно на старших курсах навчання першого освітнього рівнябакалаврів, і, особливо, навчання на рівні магістрів.
Результати досліджень. Галузі знань і практичної діяльності спочатку
були однопредметними і вивчалися як окремі навчальні дисципліни у перших
європейських університетах та академіях (наук, мистецтв, літератури тощо),
різних школах, училищах та семінаріях. Перша і особливо друга промислові
революції, що відбулися в Європі, сприяли розвитку міждисциплінарних наук.
У гуманітарній сфері (мова, література, історія, археологія, філософія, релігія,
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етика, мистецтв та ін.) міждисциплінарні дослідження, на думку М.Маккеона,
були започатковані в епоху просвітництва ХVIII століття французькими
енциклопедистами. Р.Фродеман називає період між 1870 та 1910 рр., під час
якого виникли 20-25 нових дисциплін, між якими відбувалася
міждисциплінарна взаємодія. Окремі автори ідентифікують цей період як другу
глобальну наукову революцію [6, с.7].
У галузі природничих наук дослідники історії розвитку науки і техніки
початковим етапом виникнення терміну „кросдисциплінарність‖ та створення
відповідних організаційних форм здійснення наукових досліджень називають
американські університети початку ХХ століття. Ідеться, зокрема, про такі
міждисциплінарні науки як біофізика, фізична хімія, хімічна інженерія тощо. В
середині ХХ століття розвиток кібернетики відбувався на основі поєднання
таких наук і теорій як електроніка, теорія ігор, математична логіка, нейронауки,
психологія, філософія, економіка та ін. [там же].
Сучасний світ під тиском динамічних змін в технологіях (особливо
цифрових), організації виробництва та управління (менеджменті), політичній,
економічній, соціальній, юридичній і навіть психологічній сферах, кардинально
змінюється. Наукові досягнення у різних галузях поєднуються і пронизують
одна одну, породжуючи синергетичні, додаткові (емерджентні) економічні,
соціальні, екологічні та інші ефекти. У цьому зв′язку К.Шваб – один із
засновників Давоського Форуму (Швейцарія), характеризуючи риси четвертої
промислової революції відмічає, що відбувається „зливання технологій, яке
розмиває звичні кордони між матеріальним, цифровим і біологічним світами…
Інженери, дизайнери, архітектори комбінують системи комп′ютерного
проектування, аддитивне виробництво, матеріаловедення і синтетичну біологію
для проривів у відкритті симбіозу між мікроорганізмами, нашими тілами,
спожитими нами речовинами і навіть нашими житлами‖ [7].
У сучасному гібридному світі, куди дедалі глибше занурюється людство,
яскраво висвітлюється та обставина, що взаємозв′язок технологічних,
економічних та соціальних змін стає рефлексійним, тобто таким, у якому всі
складові взаємно віддзеркалюються. Не тільки технологічні, економічні,
соціальні зміни віддзеркалюються у свідомості, але й структура свідомості
впливає на структуру технологічного, економічного і соціального розвитку.
Звідси випливає, як вважає д.е.н., проф., чл.-кор. АН України А.Гриценко, що у
гібридному світі технологічні, економічні та соціальні процеси, представлені на
цьому етапі, відповідно, цифровізацією, капіталізацією та соціалізацією, також
перебувають у рефлексійному взаємозв′язку [8, с.14].
Поєднання цифровізації та капіталізації разом із суттєвим підвищенням
продуктивності праці приводить до вивільнення значної частини працюючих із
виробничої сфери і зростання безробіття, актуалізуючи соціальну
проблематику. Нові робочі місця, які створюються разом з розвитком цифрових
технологій, в багатьох випадках не потребують високої кваліфікації, а їх
соціальна якість буде погіршуватися. Тому розвиток процесів цифровізації та
капіталізації економіки тільки тоді буде давати позитивний ефект для
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суспільства, коли буде поєднуватися з процесом соціалізації економіки, під
яким А.Гриценко розуміє спрямування економічних процесів на покращення
умов діяльності та розвиток людини. Це передбачає суттєві зміни у соціальній
системі, розвиток видів діяльності, пов′язаних із сферою вільного часу і
формуванням нових здібностей людини [8, с.10, 15].
Більш розгорнуту характеристику майбутніх видів трудової діяльності,
викликаною четвертою промисловою революцією, надають д.е.н., проф.
А.Колот і к.е.н., доц. О.Герасименко у статті „Концепт „Праця 4.0‖: теоретикоприкладні засади формування та розвитку‖ [9]. Вони відмічають, що для всіх
професій та всіх учасників суспільного виробництва критично важливим стає
одночасне:
- володіння найсучаснішими компетентностями у певній сфері професійної
діяльності;
- здатність і готовність постійно оновлювати уміння та навички і
підвищувати рівень кваліфікації;
- готовність до виконання трудових обов′язків у будь-який час, а нерідко
у будь-якому місці;
- здатність до самовідповідальності, автономності діяльності, самостійного
регулювання власної роботи та трудової кар′єри;
- здатність контролювати результати діяльності та оцінювати конкурентні
переваги, зиски та недоліки пропозицій щодо виконання трудових завдань тощо
[9, с.20–21].
У такому ж – рефлексійному взаємозв′язку і взаємодії знаходяться
техніко-технологічна та соціально-економічна складові соціально-економічного
розвитку. При цьому, як відмічають українські вчені А.Гриценко і д.е.н., доц.
Т.Бурлай у статті „Вплив цифровізації на соціальний розвиток‖ [10], у
фундаментальній структурі суспільного розвитку техніко-технологічні процеси
визначають соціально-економічні (наприклад, примітивні знаряддя праці і
технологій обумовлюють первіснообщинний устрій, а розвинене машинне
виробництво – капіталістичні відносини). Але в актуальній структурі цей
зв'язок є оберненим: у кожний даний момент розвиток техніки і технології
залежить від соціально-економічних відносин (організації праці, освіти,
механізмів господарювання, стимулів тощо) [10, с.27]. У цьому зв′язку
експертами Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) було
констатовано, що „цифровізація породила нову хвилю інновацій, яка матиме
глибокі наслідки для людства, змінюючи стосунки між громадянами, державою
і бізнесом, а також приведе до перетворення структури суспільства та
економіки. Темпи економічного зростання, продуктивність праці і розвиток
людського потенціалу дедалі більшою мірою визначатимуться рівнем інтеграції
у цифрову економіку‖ [там же]. Водночас запровадження цифрових технологій
не лише відкриває додаткові можливості для бізнесу, урядів і людей, а й
породжує суттєві проблеми, виклики та ризики. Різні можливості доступу до
цифрових технологій можуть вести до несправедливого розподілу благ і
посилювати нерівність. Особливо це може стосуватися сільських жителів,
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людей з низьким рівнем освіти та
професійної
кваліфікації,
осіб
з
обмеженими можливостями та інших [10, с.28].
В науково-методичній літературі пропонується багато визначень категорії
„міждисциплінарність‖, її розуміння в широкому та вузькому значеннях [5,6].
Але розкриття сутності цього поняття, як і будь-якого іншого, повинне
виходити з визначення самого предмета (об′єкта) досліджень, саме його
кордонів і якісних параметрів, що забезпечують основу, єдність його
елементів та взаємодію [11, с.638]. Оскільки феномен „міждисциплінарність‖
знаходиться саме між різними предметами (аспектами) досліджень та
відповідними навчальними дисциплінами, то саме тому цій категорії властиві і
„запозичення і перетікання підходів, методів різних наук (дисциплін)‖, і
„розширення міждисциплінарних зв′язків‖, і „інтеграція різних наук
(дисциплін) на рівні конструювання міждисциплінарних об′єктів (предметів),
опрацювання яких дозволяє отримати нове наукове знання‖ тощо [5, с.141].
На думку Колота А.М., на практиці міждисциплінарний підхід може
реалізуватися за двома основними форматами або сценаріями. За першого,
найбільш поширеного, міждисциплінарність налагоджує зв′язки між різними
науками (дисциплінами), неформально (тобто змістовно – А.Л.) об′єднує їх, не
порушуючи їхньої самостійності, унікальності, своєрідності. У цьому випадку
плюралізм, диференціація наук (дисциплін) зберігаються і можуть навіть
зростати, а міждисциплінарність надбудовується над ними, пов′язує, об′єднує
на методологічному та інструментальному рівнях. За другого підходу (формату
або аспекту) міждисциплінарність постає як реальний інструмент об′єднання
наук (дисциплін), появи інтегрований продуктів, проектів, міждисциплінарних
об′єктів дослідження, подальше опанування яких є принципово важливим і для
науки, і для освіти [5, с.121].
Міждисциплінарність зростає в середині кожної окремої галузі наук. Так,
в економічних науках (до них ми відносимо і деякі управлінські науки), які самі
по собі належать до суспільно-гуманітарних наук, оскільки вони охоплюють
взаємодію людей через поділ і кооперацію праці в процесах виробництва,
розподілу, обміну, споживання або нагромадження тих чи інших благ,
необхідних суспільству для його розвитку та всіх його верств, особистості
кожного, останнім часом з′являється багато наук і відповідних навчальних
дисциплін, які саме і виникли на стику („на межі‖) різних суспільногуманітарних та інших (суміжних) наук. Серед них можна назвати економічну
демографію, економічну соціологію, економічну психологію, соціальну
економіку (соціоекономіку), інституційну економіку, експериментальну
(поведінкову) економіку тощо. За деякими новітніми напрямами навіть вже
з′явилися роботи лауреатів нобелевських премій в галузі економіки.
Більш того, економічні аспекти досліджень переходять і в сферу навіть,
на перший погляд, віддалених галузей знань – фізику, хімію, біологію,
екологію, медицину, урбаністику, архітектуру, інженерію тощо. Зокрема, в
нашому університеті вже декілька років читаються лекції і проводяться
практичні заняття з таких навчальних дисциплін як „Урбоекономіка‖,
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„Економічні основи в архітектурі та містобудуванні‖, „Логістика у сучасному
виробництві‖ тощо. Нажаль, не всі завідувачі кафедр інженерно-технічного
спрямування ще зрозуміли, що сьогодні одним з основних світових трендів
стала саме міждисциплінарність як в наукових дослідженнях, так і в процесі
викладання навчальних дисциплін.
Власний досвід викладання таких міждисциплінарних наук як
„Соціальна економіка‖, „Урбоекономіка‖, „Управління розвитком соціальноекономічних систем‖ та інших доводить, що, по-перше, важливо спиратися при
подачі матеріалів по цим курсам на основні фундаментальні поняття і терміни,
які мають міждисциплінарний характер. Важливо донести студентам, що
джерелом розвитку будь-яких соціально-економічних систем є категорії
„ресурси‖ або „потенціал‖, які в певних конкретно-історичних умовах
приймають форму капіталу – природного, людського або виробленого у вигляді
певних видів техніки, технологій, організацій, інституцій тощо. Тому
капіталізація цих ресурсів, а по суті включення їх у господарський (ринковий)
обіг надає можливість підвищення ефективності виробництва, розподілу,
обміну та споживання – всієї системи економічних відносин та соціальних
інституцій. По суті будь-який менеджмент – це теж міждисциплінарна наука,
оскільки управління відбувається щодо різних об′єктів, починаючи від
нанорівня і закінчуючи мегарівнем будь-яких систем. Урбаністика як
міждисциплінарна наука також має багато аспектів вивчення.
Перед викладанням цих дисциплін доцільно, на нашу думку, надати
більш фундаментальні навчальні дисципліни на перших курсах навчання –
економічну теорію, математику, фізику та інші або певний перелік
пропедевтичних дисциплін (наприклад, «Вступ до фаху»), в яких повинна
розглядатися необхідність формування полісистемного (комплексного)
мислення у майбутніх фахівців, показуватися взаємодія інженерного або
архітектурного, економічного, правового, екологічного і соціологічного
мислення, що з самого початку мотивує і орієнтує студента на доцільність
оволодіння таким типом мислення.
Але для переходу до викладання таких дисциплін, по-перше, необхідно
забезпечити науково-методичне супроводження цих досить складних
навчальних дисциплін. Для цього потрібна фінансова і матеріально-технічна
підтримка викладачам, що готують ці курси – сучасна лабораторна база,
бібліотечний фонд з сучасною літературою (в тому числі й періодичною),
комп′ютерна техніка, сучасне видавництво тощо. По-друге, підготовка цих
курсів повинна проводитись виходячи із принципів колегіальності і
співробітництва, доброчесної конкуренції в ідеях, гіпотезах і теоріях, а не за
кредити і години за навчальне завантаження по кожній окремій кафедрі. Багато
в цій площині залежить від керівництва університету і його підрозділів –
навчально-методичного, деканатів, випускаючих кафедр, вчених рад
університету і факультетів, їхніх навчально-методичних комісій тощо. Потретє, збереження досвідчених і кваліфікованих викладачів, які повинні
передавати свої знання і педагогічний досвід молодим кадрам, що приходять їм
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на зміну. Останні також можуть поділитися своїми сучасними знаннями,
зокрема в галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, іноземних
мов тощо.
Очевидно, що саме такі зважені і комплексні підходи до вирішення цих
проблем принесуть колективу нашого університету та іншим українським ЗВО
найбільшу корисність і додатковий синергетичний ефект у викладанні
міждисциплінарних наук.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ CAD-СИСТЕМ У ВИВЧЕНІ
ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»
Ст. викл. Бєлих І.М. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес стає
вже нормою, тягне за собою інформатизацію освіти, тим самим підіймає якість
освіти на новий рівень. Не раз уже зазначалося, що сучасні темпи розвитку
виробництва вимагають іншого рівня підготовки молодих фахівців. У
придбанні цих знань для молодого фахівця велику роль відіграє його графічна
грамотність. В умовах інтенсивного розвитку нових інформаційних технологій
при проектуванні і розробці технічних систем і споруд, при конструюванні
поверхонь складних форм, особливо в архітектурно-будівельному середовищі,
до професійної підготовки інженерів в області графіки пред'являються вже нові
вимоги.
При викладанні нарисної геометрії виникають проблеми засвоєння курсу
здобувачами, які пролонгують при вивченні інженерної графіки. Це пов'язано з
комплексом причин. Найбільш істотними є недостатня шкільна підготовка або
її відсутність за курсом креслення. Зовсім не беруться до уваги індивідуальні
особливості самих здобувачів технічного ВНЗ, зміни в навчальних програмах
при скороченні аудиторних годин. В умовах ринкової економіки з'явилися
прискорені форми навчання зі стислими термінами засвоєння курсу.
Сьогодні одним з пріоритетних напрямків сучасної професійної освіти є
підготовка до інноваційної інженерної праці - підготовка фахівців вищої
кваліфікації, інженерів-інноваторів, орієнтованих на інновації і володіння
сучасними знаннями на рівні новітніх досягнень науки, техніки і технологій.
Поштовхом до розвитку цих якостей може стати перший курс, освоєння
графічних дисциплін, так як при вирішенні графічних задач відбувається
формування просторового уявлення і пов'язаного з ним творчого мислення.
Слід підкреслити, що на сучасному етапі здобувачі повинні володіти навичками
прикладного характеру. Ці навички значною мірою пов'язані з умінням
володіти інструментарієм інженера - AutoCAD, а також BIM-cистема – Revit.
В даний час вже не встає питання: чи варто застосовувати методи
комп'ютерної графіки в процесі викладання графічних дисциплін. Істотна
проблема про міру застосування класичних методів і методів комп'ютерної
графіки при вирішенні обов'язкових завдань. Чи варто змінювати навчальні
програми, що можна модернізувати, а що є забороненою зоною. Ми вважаємо,
що методи геометричного моделювання повинні доповнити курс нарисної
геометрії і саме такі модернізації допоможуть вийти з кризи.
Тривимірні комп'ютерні моделі дозволяють виконати проектування з
високою точністю особливо складних просторових об'єктів в 3-D, а також
володіють необмеженими можливостями і легкістю в редагуванні тривимірної
моделі в процесі проектування на будь-якому етапі. Встановлюється
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асоціативний зв'язок: модель виробу ‒ кресленик ‒ документація на виріб, що
дозволяє на будь-якому етапі коригувати завдання для виконання. При внесенні
зміни в 3D-модель воно автоматично відображається в інших документах,
пов'язаних з цією моделлю, наприклад, в кресленні і документації.
В якості базового графічного програмного забезпечення для здобувачів
будівельних спеціальностей рекомендується графічний редактор світового
лідера Autodesk. Вибір програмного продукту для проведення навчальних
занять враховує реальний стан в сучасній організації проектноконструкторських робіт. Графічна система AutoCAD є практично світовим
стандартом в області систем автоматизованого проектування. Оригінальність
підходу до побудови твердих тіл в AutoCAD полягає в тому, щоб проектувати
моделі на основі конструкторсько-технологічних елементів, оперуючи
звичними для конструкторів елементами. Параметричні властивості
проектованих в AutoCAD моделей і складальних одиниць забезпечують
можливість їх коригування практично на будь-якій стадії проектування.
Програмне забезпечення AutoCAD, особливо останні її версії, містять в своєму
арсеналі безліч корисних інструментів для втілення своїх технічних задумів.
Ефективність представлення проектного задуму - одна з головних задач яка
ставиться перед інженером-будівельником.
Метою використання інноваційних методів навчання архітектурного
проектування є розробка нових підходів і технологій з розвитку навичок
проектування. З цією метою на кафедрі розроблений комплекс методичних
вказівок для дисципліни «Інженерна та комп‘ютерна графіка» для першого
бакалаврського рівня. Впроваджуються методи, які дозволяють консультувати
здобувачів в системі он-лайн. Працюючи самостійно в будь-якому місці над
виконанням індивідуального завдання, студент може отримати консультацію
викладача відповідно до графіка консультацій. Креслення надсилаються на
електронну пошту викладача, який вносить свої зауваження і відправляє їх
назад. Використання інноваційних технологій при вивченні дисципліни
збільшує якість і швидкість засвоєння нового матеріалу. Підвищує практичну
спрямованість і якість підготовки інженерів-будівельників з вищою освітою.
Не можна не звернути увагу і на зворотну сторону комп'ютеризації в
навчанні. Як відзначають викладачі ВНЗ, повсюдне впровадження та широке
використання комп'ютерної техніки в повсякденному житті породили проблему
небажання здобувачів пізнавати наукові основи досліджуваної професії. Тому
потрібно чітко сформулювати і вмотивовано донести до здобувача цю мету,
щоб викликати таким чином інтерес до вивчаємої дисципліни.
Структуру такого "мотиваційного компонента" узагальнено можна
представити на прикладі адаптованого до нових умов курсу. Перший розділ
курсу «Інженерна та комп‘ютерна графіка» може вивчатися в традиційному
ключі - основні правила виконання креслень, термінологія курсу, правила
виконання побудов, рішення проекційних задач та інше. Другий розділ курсу,
який присвячений виконанню ескізів, креслень деталей, може бути додано в
розділ створення 3D-моделей (Рис.1) і на їх основі плоских креслень (Рис.2).
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Заняття проводяться в комп'ютерних класах, на них на спеціально
підготовлених прикладах здобувачі навчаються прийомам створення моделей

Рис. 1. 3D-модель в АutoCAD

Рис. 2. 2-D-модель в

АutoCAD
деталей, креслення яких вони виконували традиційним способом в
попередньому семестрі. Виконуючи плоскі зображення за моделями, здобувачі
наочно могли побачити, що змінюється в плоскому кресленні при зміні умови
проекційної задачі, яку вони вирішували традиційним способом на папері
раніше. Цей розділ по 3D-моделювання не ізольований від решти змісту курсу
цього семестру. Здобувачам ставилося завдання виконати самостійно моделі і
креслення тих деталей, з яких вони знімали ескізи. Пропонувалося за
допомогою програми отримати розріз. Модель розрізають площиною в тому
місці, де необхідно виявити її форму (Рис.3).

Рис. 3. Перегляд геометрії розрізів шляхом динамічного переміщення
об'єкта перетину крізь 3D-модель
Такий підхід актуалізує просторову уяву здобувачів ‒ по деталі, яку вони
тримали в руках, створюється модель, зіставляючи постійно з об'єктом, а потім
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за допомогою комп'ютера виконуються зображення деталі на кресленні, що
задовольняють вимогам державних стандартів, що дозволяє студенту
самостійно виправляти свої помилки на ескізі деталі, який був виконаний
заздалегідь.
При вивченні дисципліни «Архітектура будівель і споруд» на старших
курсах передбачається виконання курсового проекту. Навички виконання
графічної частини проекту здобувачі також набувають в процесі вивчення
програми AutoCAD в межах дисципліни «Інженерна та комп‘ютерна графіка».
Вивчивши команди побудови на нескладному кресленні плану, розрізу і фасаду
житлового будинку, здобувачі переходять безпосередньо до виконання
курсового проекту. Знання, отримані в ході освоєння графічних команд в
AutoCAD здобувачі застосовують при кресленні фасаду і плану промислової
споруди. Використовуючи графічну систему студентам вдається скоротити час
виконання креслень, поліпшити якість, застосувати на практиці отримані
знання та наочно переконатися в ефективності використання даної програми.
Застосування CAD-систем дозволить також впровадити в навчальний
процес систему управління при вивченні дисципліни «Інженерна та
комп‘ютерна графіка», це дасть можливість розвивати студентські наукові
дослідження, інтенсифікувати роботу викладача, а також забезпечити якісне
використання теоретичних знань здобувачів. Це і є завдання, які стоять в даний
час перед вищою освітою.
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МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД: СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ У СВІТІ
ТА УКРАЇНІ
Викл. Васильєва К.О. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Освіта переживає складний період зміни парадигми. Нове покоління
освітніх програм у прагненні відповісти потребам сучасного світу
переорієнтовує традиційне навчання предметам на всебічний розвиток
особистості, що спроможна ефективно жити в динамічному швидко мінливому
високо технологічному глобалізованому світі. Центрування сучасної освіти на
студенті потребує реорганізації навчання, яке повинно водночас відповідати
людській природі, задовольняти потреби суспільства і продовжувати
передавати досвід, що був сформований людством, через знання навчальних
дисциплін. Ця комплексна задача в самій своїй суті є мультидисциплінарною.
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Мультидисциплінарність – сучасний виклик як українській, так і світовій освіті.
Такі ключові слова в світових наукових публікаціях, як
трансдисциплінарне навчання, узгодження та інтеграція курікулумів,
міждисциплінарний / інтегрований / проміжний курікулум, групування
здібностей та пересічні компетентності свідчать про те, що західні науковці
ідуть на крок попереду в дослідженні мультидисциплінарності, що вивчається з
різних точок входу. Основним питанням є: як зміст і перспективи однієї
дисципліни співвідносити з іншою, щоб забезпечити якісне навчання. Це
питання породжує ключовий методологічний виклик: розвиток засобів опису і
оцінки нових форм створення і реалізації навчальних програм, де від предметорієнтованої програми відмовляються на користь мультидисциплінарної.
Для цього досліджують інтегруючі цілі, використовуючи концепцію
Бернстайна [1], в якій структури знань і мови опису вибудовують теорію
континууму підходів до інтеграції навчальних програм від функціональних до
принципових. Такий методологічний маневр здійснюється за допомогою
процедурного механізму, який дає доступ до аналізу принципів створення
мультидисциплінарної програми [2, с. 1068].
У науковому дискурсі 21 століття обговорюється зв‘язок
міждисциплінарних програм з так званою «силою знань» через баланс знань і
того, хто пізнає [3, с. 483]. Дійсним викликом для науковців є дихотомія: що
важливіше – різноманітність ідентичностей чи доступ до «сили знань»? Ця
дихотомія вирішується створенням програм, що реалізуються через дисципліни
без руйнування їхніх меж. Пропонується ідея створення проміжної програми
або «з‘єднувальної тканини» між дисциплінами [4, с. 25].
Існуючий мейнстрім підтримує інтеграцію освітніх програм як виключно
задачу викладача і звинувачує навчальні дисципліни у фрагментації досвіду
тих, хто навчається. Але дослідження і експериментальні данні показують, що
інтеграція – це більш ніж відповідальність педагога, вона потребує створення
узгодженої освітньої програми, яка підтримує процес викладання-пізнаннянавчання через відповідним чином диференційовану і інтегровану структуру
дисципліни [5]. Цікавими є результати окремих кейсів, що демонструють
історію успіху інтегрованих програм [6, с. 264; 7, с. 157-173].
Створення мультидисциплінарних курікулумів ускладняється ще не
вирішеною проблемою переходу на нове покоління курікулумів, що потребує
дослідження сумісності традиційних і нових освітніх програм [8, с. 202-214].
Широка збалансована освіта стає пріоритетом [9, с. 20], як прелюдія до
самостійного вибору [10, с. 108]. Ще Платон вважав, що освіта повинна
включати «фізичне виховання і розумове або моральне навчання», тому що такі
курікулуми розвивають чесноти [11, с. 49]. Платон підтримував широкий
мультидисциплінарний збалансований предмет-центрований курікулум, який в
пошуку істини веде до процвітання, тому що знайомство з істиною – це частина
і запорука гарного життя. Але, нажаль, це не завжди так. За допомогою знань
можна навчити, як жити гарним життям і в аморальному сенсі [12, с. 51].
Усі традиційні курікулуми є предмет-орієнтованими і вказують контент,
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що треба вивчити. Вони базуються на внутрішній цінності предмету [13, с. 4],
але внесок предметів обмежений. Дисципліна вивчається заради неї самої, а не
заради ширших цілей [14, с. 30]. Не існує логічного пояснення внеску
дисципліни у життєву мету. Вивчення дисципліни як такої не веде
безпосередньо до особистого процвітання, професійного успіху або соціальної
занятості. Предметний курікулум не інформує про професійні можливості і не
може допомогти отримати оплачувану роботу.
Інформованість про світ є передумовою досягнення особистих,
професійних і соціальних цілей. Не можна жити незалежним життям поза
інформацією про світ, в якому живеш [15, с. 23]. Нові курікулуми добре
проінформовані відносно взаємодії зі світом, бо без цього не можна досягти
цілей в ньому. Контент предмету теж інформує про світ, деякі частини
предметів роблять специфічний внесок у окрему мету, але навчання, що
задовольняє мету предмету, більш вузьке ніж контент предмету. Тому предмети
повинні давати контент, що допомагає досягти цілей навчальної програми через
знайомство зі світом, як передумовою розвитку цільових компетентностей у
спеціально організованій діяльності. Області навчання і практики в цілому
можуть забезпечувати багатий контент для досягнення широкої мети, бути
послідовними, вживати характерний образ мислення і мати впізнавану суть
предметних і інструментальних знань [9, с. 38].
Лінія предметів може йти уздовж лінії більш широких цілей завдяки
мультидисциплінарному курікулуму, де дисципліни об‘єднані контентом, що
сприяє досягненню широких цілей [8 с. 202-214]. Предметні курікулуми
повинні бути доповнені цільовою діяльністю. Тільки в такому разі предмет стає
передумовою життєвого успіху [8, с. 202-214], а життєві цілі і предметні
курікулуми можуть співіснувати. Зв‘язок між курікулумом і цілями проясняє
ЯК і ЧОМУ вчити. Для досягнення мети треба організувати цілеспрямовану
діяльність. Студенти повинні зрозуміти сенс предмету для свого життя в
термінах взаємодії зі світом. Нові курікулуми повинні ввести персональні цілі в
освіту та сконцентруватись на цільовому розвитку необхідних рис. Це може
бути моделювання і тренування ефективної поведінки. Але більш, ніж техніки,
розвинути необхідні риси може сам процес навчання, яке повинне їх мати через
викладачів як вихователів [8, с. 202-214].
Зняття напруження між традиційним і новим курікулумом можливе через
подолання вузької професійної спрямованості на основі свободи вибору з
широкого збалансованого набору дисциплін у форматі мультидисциплінарних
курікулумів. Під питанням залишається оптимальний час і набір дисциплін.
Для того, щоб зв‘язати різні дисципліни у синергічну систему, треба знайти
системоутворюючий фактор. Сучасні освітні програми центровані на студенті,
когнітивний і особистісний розвиток якого відтворюються у компетентностях.
Але набір компетентностей повторює сумнозвісну історію «торби чеснот», де у
кожного існує своє розуміння необхідного.
Щоб отримати зрозумілі орієнтири для системного об‘єднання дисциплін,
треба виділити стратегічні цілі у термінах компетентностей. Більшість
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європейських курікулумів орієнтовані на 4 стратегічні мети [9, с. 31], згідно
яких здобувачі освіти повинні бути:
1) амбіційними здатними учнями, готовими до навчання протягом усього
життя;
2) здоровими, впевненими індивідами, готовими жити повноцінним
життям як цінні члени суспільства;
3) підприємливими креативними людьми, готовими грати повноцінну
роль в роботі і в житті;
4) етично проінформованими громадянами, готовими бути як
громадянами своєї країни, так і світу.
Тобто молоді люди повинні вести повноцінне особисте, громадянське і
професійне життя, для чого курікулум повинен розвинути амбіційного,
здатного, здорового, впевненого, заповзятливого індивіда [8, с. 202-214].
У більшості сучасних західних університетських курікулумів
конкретизація цих якостей здійснюється як опис очікуваних когнітивних і
особистісних чеснот випускника [16]:
1) досконале володіння дисципліною – охоплення і глибина знань
однієї/кількох дисциплін та їхнє застосування в контексті реального світу;
специфічні для дисципліни навички і якості; розуміння теорії пізнання і
методології дисципліни; обізнаність відносно актуальних досліджень у сфері
дисципліни; спроможність здійснювати дослідження і пошуки в межах
дисципліни; автономне навчання в межах дисципліни;
2) навички дослідника і експериментатора – здатність навчатися через
дослідження і експеримент; здатність планувати, проводити і презентувати
дослідження згідно дисципліни; здатність поглинати і оцінювати дисципліну
критично;
3) особиста ефективність і самосвідомість – здатність ефективно
спілкуватися в зростаючому цифровому світі з різною метою і аудиторією через
різні медіа засоби; здатність висловлювати, що і як вивчено, усвідомлення своїх
сильних сторін і зон розвитку, прихильність до навчання і рефлексії; бажання
самовдосконалення; персональна самосвідомість і рефлексія, самоефективність,
інтелектуальна цікавість, адаптивність, стійкість і відданість навчанню протягом
життя;
4) глобальне залучення і мультикультурна свідомість – кроскультурна
компетентність і глобальний світогляд; соціальна і громадянська
відповідальність; здатність ефективно співпрацювати та адаптуватися до
роботи/навчання у різних контекстах; правильне розуміння багатьох
перспектив і цінування відмінностей [16].
Той, хто добре обізнаний з Національними рамками кваліфікацій [17] і
Стандартами спеціальностей [18] легко впізнає цілі когнітивного і
особистісного розвитку українського здобувача вищої освіти в термінах знань,
умінь і навичок, комунікації і саморозвитку, що відтворюються у інтегральних,
спеціальних і загальних компетентностях [19]. І це не дивно, бо вся реформа
української освіти натхненна інтеграцією в європейський освітній простір.
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Якщо орієнтуватися на кінцеві вимоги, то мультидисциплінарний
курікулум [16] повинен:
1) базуватися на дисциплінах, що забезпечують опанування глибоких
знань у поєднанні з розвитком навичок;
2) базуватися на дослідженнях, до яких студенти залучаються через
навчання, що інформує про сучасні дослідження в межах дисциплін, залучає до
наукових дискусій, вчить презентувати результати у співпраці з науковою
спільнотою;
3) бути різноманітним і всеосяжним для представлення світу, в якому ми
живемо, і задоволення потреб через опанування дисциплін, визнаючи
внесок/вплив різних груп;
4) бути глобальний для розуміння дисциплін та їхнього застосування в
глобальній перспективі;
5) бути контекстним для розвитку розуміння того, як можна отримані
знання/навички застосувати для вирішення проблем реального світу і
критичного погляду на сучасні думки і практики.
Таким чином, якщо узагальнити, то в сучасному науковому дискурсі з
проблем побудови і оптимізації освітніх програм основною темою є
«перекидання мостів» між інноваційним студент-орієнтованим і традиційним
предмет-орієнтованим навчанням. Але, як зауважено, при трансформації нові
моделі були накладені на старі, але старі досі просвічують [20, с. 461].
Така тенденція характерна і для реалій української освіти, що як жива
система має амбівалентне прагнення до збереження і розвитку. З одного боку,
як відмовитися від надбання, що перевірено часом і працювало довгі роки, але,
з іншого, чи можна вижити, ігноруючи вимоги нового часу? Розвиватися
зберігаючи можна, якщо знайти системні зв‘язки між сучасною моделлю
освіти, орієнтованою на розвиток мультидисциплінарних компетентностей
здобувача і навчальними предметами, що покликані розвивати більш конкретні
знання, уміння і навички. Відповідь лежить у площині способу учбової
діяльності і креативному використанні контенту навчального предмету.
Отже, стан проблеми характеризується відсутністю чітких критеріїв
синергійного об‘єднання дисциплін в межах освітньої програми спеціальності,
що обумовило необхідність рішення таких питань: відносно якого
системоутворюючого фактору здійснювати порівняння дисциплін; як урахувати
опосередкований внесок дисципліни у досягнення кінцевої мети розвитку
здобувача освіти; як виміряти ефективність/вагу дисципліни в ситуації відбору.
Метою подальшого дослідження стає пошук шляхів оптимізації освітніх
програм на основі мультидисциплінарного підходу
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МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД:
РОЗВИТОК ПЕРЕСІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МЕЖАХ
ДИСЦИПЛІН
Проф. Сергеєва Т.В.(Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю створення
ефективних навчальних програм нового покоління, що передбачає достатній і
водночас оптимальний набір компонентів програми. Проблема полягає в тому,
що не існує чітких критеріїв такого відбору. Аналіз попередніх досліджень і
публікацій показав, що відбір компонентів програми обмежений суто
предметними цілями всередині дисципліни і не враховує компетентності, що
розвиває дисципліна в більш широкому міждисциплінарному контексті. Тому
метою дослідження стало виявлення міждисциплінарних «пересічних»
компетентностей, що розвиває конкретна дисципліна, в нашому випадку
«іноземна мова», з подальшою розробкою конкретних методів вимірювання
ваги дисципліни в межах навчальної програми, що вона обслуговує. Такий
підхід дозволяє відбирати компоненти програми з урахуванням розвивального
потенціалу конкретної дисципліни, що, в свою чергу, збільшує якість програм.
Спеціальна методика дослідження розвивального потенціалу дисципліни
на основі аналізу конкретних предметних дій показала, що в межах дисципліни
«іноземна мова» розвиваються не тільки фахові компетентності, а і інтегральні
з загальними. Було доведено, що «іноземна мова» на певних рівнях окрім мети
може бути умовою повноцінної діяльності у міжнародному контексті;
можливістю участі у розвиваючих практиках і тренінгах (в тому числі онлайн)
високого рівню якості для цілеспрямованого розвитку практичних умінь і
здібностей; безпосереднім засобом пошуку інформації, комунікації
(презентації, дискусії), вербалізації / оформлення мислення; поглибленого
вивчення цільового контенту; опосередкованим засобом саморозвитку.
Загальновідомо, що «іноземна мова» є ключовою умовою розвитку
здібності працювати у міжнародному контексті, приймати участь у
міжнародних проектах мобільності, базовою вимогою для яких є володіння
іноземною мовою на рівні не нижче В2. Опосередкована іноземною мовою
діяльність забезпечує більш високий рівень і якість розвитку здобувача. В
межах «іноземної мови» цілеспрямовано надаються вербальні ресурси для
оформлення думки, бо науково доведений нерозривний зв'язок між мисленням і
мовленням. Вербалізація думки можлива тільки через мовленнєві засоби, тому
розвиток мислення можна здійснювати цілеспрямовано через розвиток вміння
оформлювати думку з урахуванням мети, цільового реципієнта, завдання і умов
для її екстеріоризації.
Дослідження виявило розвиток вмінь в межах дисципліни «іноземна мова»,
шо співвідносяться з компетентностями Національних Рамок Кваліфікацій (далі
вживається термін «стратегічні компетентності»). А саме:
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1. Когнітивні компетентності: 1) розвиток здатності до пошуку та
інтерпретації інформації в світових джерелах через предметні задачі
ознайомлювального, пошукового, аналітичного читання і слухання для рішення
професійних, навчальних і наукових завдань; 2) розвиток когнітивних
здібностей через задачі виділення смислових одиниць відповідного
іншомовного контенту; 3) розвиток критичного мислення через задачі
вербалізації внутрішнього мовлення на основі відповідних меті лінгвістичних
ресурсів, що оформлюють думку, міркування, припущення, аналіз ймовірності,
згоду, незгоду, поступку, схвалення, несхвалення, нейтральне ставлення,
незадоволення; визначення пріоритетів / переваг / побажань; формулювання /
аналіз цілей / причин / наслідків; зрівняння, протиставлення, формулювання
відмінностей / переваг / недоліків; рішення, вибір і причини; формулювання /
прийняття/ відмову від пропозиції, контраргументи; формулювання результатів
/ наслідків; поради.
2. Комунікативні компетентності: 1) розвиток здатності до спілкування
через задачі складання письмових і усних повідомлень з урахуванням мети,
цільового читача або слухача і наявних умов; 2) розвиток здатності
презентувати результати роботи міжнародній освітній / науковій / фаховій
спільноті у форматах статей, презентацій, монографій; 3) розвиток здатності до
дискусій міжнародного рівню з урахуванням культурних особливостей в межах
практики і симуляцій дискусій, що вчать: формувати враження, виражати
думку, міркувати, робити припущення, виражати ймовірність, робити
припущення; запитувати думку, погоджуватися / не погоджуватися /
поступатися, висловлювати схвалення / несхвалення / нейтральне ставлення /
незадоволення; визначати пріоритети / перевагу / побажання на майбутнє;
формулювати ціль, висловлювати причину; аналізувати причину і наслідки;
зрівнювати, протиставляти, формулювати відмінності / переваги і недоліки;
пропонувати рішення, повідомляти про вибір і причини; робити / приймати /
відмовлятися від пропозиції, наводити контраргументи; повідомляти про
результати / наслідки.
3. Інтегральні компетентності: 1) розвиток здатності працювати у
міжнародному контексті через участь у міжнародних проектах / програмах
мобільності / літніх школах; 2) розвиток здатності відбирати, керувати і
працювати у міжнародній мультідисциплінарній команді проектів і симуляцій;
3) розвиток уміння складати заявку на участь у міжнародному проекті /
програмі мобільності / отримання стипендії на навчання / дослідження;
4. Розвивальні компетентності: розвиток здібності до саморозвитку в
межах предметної діяльності, що моделюють реальні умови повсякденності
(Еко-Гуманістична Технологія Саморозвитку) [1]. Всі компетентності, що
формуються через пізнавальну / практичну діяльність є розвивальними.
5. Практичні компетентності: розвиток в межах інтерактивних
європейських тренінгів загальних і спеціальних компетентностей. А саме:
1) розвивальних [2], що включають розуміння власного досвіду, знання
механізмів саморозвитку, здатність навчатися, уміння ставити стратегічні і
310

проміжні цілі, самооцінку, навички керування часом; 2) соціальних [3], що
включають знання власної мережі соціальної підтримки, вміння
самовиражатися і отримувати зворотній зв‘язок, направляти комунікацію і
конфлікт у конструктивне русло, триматися впевнено і бути переконливим,
використовувати типологію, керувати стресом, працювати у команді; 3)
фахових, що включають самооцінку фахової компетентності, вибір стратегії
фахового розвитку, здатність до освоєння фаху (пізнавальні дії), рішення
фахових задач (тренувальні дії), застосування фахових знань (практичні дії),
самооцінки рівня фахового розвитку. Розвиток загальних і спеціальних
компетентностей також здійснюється безпосередньо в межах самих курсів
іноземної мови через предметні завдання і контент дисципліни.
Паралельно був зроблений системний аналіз реально існуючих форматів і
контенту 25 освітніх програм економічного, будівельного і архітектурного
профілю всіх рівнів освіти. Дослідження показало, що у 67% програм
втрачений зв'язок з компетентностями НРК; у 52% програм відсутня
відповідність
стратегічних
компетентностей
дисциплінам,
які
ці
компетентності спроможні розвинути; у 78% програм виявлено відсутність
учбових матеріалів адекватних цілям розвитку стратегічних компетентностей.
Системний аналіз 33 робочих програм дисциплін вишів технічного профілю
також виявив відсутність формату, в якому встановлюється безпосередня
відповідність навчальної діяльності стратегічним компетентностям. Тому
цілком логічне, що в описі методики відсутні методи розвитку стратегічних
компетентностей.
Для розуміння можливих причин таких недоліків були досліджені дії
гарантів якості освіти, членів робочих груп і викладачів дисциплін. Отримані
результати вивчення ситуації на основі структурованих опитувальників
показали, що у 87% опитаних відсутнє чітке уявлення про закономірності і
механізми формування компетентностей; для 72% характерна вузькопрофесійне розуміння розвивальної діяльності; у 95% відсутня психологопедагогічна компетентність.
Таким чином, дослідження довели, що сучасні гаранти якості освіти не
мають чітких критеріїв оцінки ефективності навчальних дисциплін для
оптимальної якісної реалізації освітніх програм. Прийняття рішення з відбору
дисциплін носить інтуїтивний характер, заснований не на об‘єктивних
показниках ефективності, а на виключно формальних даних робочих програм,
на попередньому досвіді і власних уявленнях розробників, або на суто
життєвих потребах збереження контингенту. В «Матриці відповідності
програмних компетентностей компонентам освітньої програми» і «Матриці
забезпечення програмних результатів відповідними компонентами освітньої
програми» криється рішення, засноване не на фактах, а на вірі, що не піддається
перевірці. Наслідком цього є відсутність обґрунтованого, збалансованого і
об‘єктивного відбору та розподілу навантаження між навчальними
дисциплінами, що породжує проблеми доброчесності і конфліктні ситуації.
Окрім аналізу компетентностей людських ресурсів, що причетні до
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розробки навчальних і робочих програм було здійснене дослідження самого
принципу побудови навчальної програми. Була виявлена проблема
системоутворюючого фактору, відносно якого здійснювати порівняння і вибір
навчальних дисциплін. «Робоча програма навчальної дисципліни» (РПД)
завершує повний цикл планування всього освітнього процесу, який починається
з «Національної рамки кваліфікацій» (НРК), що задає стратегічне орієнтування
в контексті цільової галузі у форматі «Освітніх стандартів спеціальності»
(ОСС) і конкретизується в «Освітній програмі спеціальності» (ОПС) в контексті
політики і можливостей кожного університету. РПД – є кінцевою точкою, що
представляє власно розвиваюче середовище, з яким безпосередньо взаємодіє
здобувач і яке обумовлює якість розвитку. В РПД імпліцитно містяться /
переломлюються цілі НРК, ОСС і ОПС. Але на шляху перетворень через
конкретизацію цілей НРК у різних контекстах ОСС і ОПС виникають
інтерпретаційні «шуми», що на рівні РПД ведуть до втрати зв‘язку з НРК.
Таким чином, дослідження виявило такі негативні ефекти: 1) втрата
орієнтації на стратегічні компетентності НРК в процесі їх конкретизації в
стандартах освіти, програмах спеціальностей і робочих програмах; 2)
блокування розвитку стратегічних компетентностей по причині невідповідності
дисциплін чи обмеження їх спроможності через методику викладання; 3)
відсутність у розробників програм системного уявлення про закономірності
учбової діяльності на сучасному рівні і вузько-фахове розуміння розвивальної
діяльності. Основною проблемою побудови освітніх програм спеціальностей є
відсутність чітких критеріїв відбору навчальних дисциплін, що забезпечують її
виконання і розподіл навантаження між дисциплінами в межах програми.
Супутньою проблемою є налаштування дисципліни на основі розрізнення її
внеску як мети, як безпосереднього або опосередкованого засобу розвитку
цільових компетентностей, як умови або розширення можливостей розвитку
здобувача в межах конкретної освітньої програми.
Прийняття рішення у існуючій ситуації невизначеності потребує, як
мінімум, стратегічного орієнтування на кінцеву мету і, як максимум, наявність
вимірювальної шкали для зрівняння і відбору найбільш ефективного варіанту
рішення. Щоб уникнути втрат і виміряти загальний внесок дисципліни в
ефективність розвитку здобувача на певному рівні освіти в межах
спеціальності, необхідно відновити зв'язок РПД з системоутворюючим НРК,
узгодивши внесок дисципліни з контекстом конкретної спеціальності.
Порівняння дисциплін у ситуації
відбору можливе за допомогою
трансформації системи цілей дисципліни у терміни стратегічних напрямків
розвитку / саморозвитку особистості здобувача, що орієнтований на 5
стратегічних компетентностей - інтегральні, когнітивні, практичні,
комунікативні і розвивальні.
Але всього цього не достатньо для фундаментального вирішення
проблеми якості освітніх програм. Сучасні програми є не тільки
компетентісними, але і студент-центрованими. Для освіти і науки притаманно
розділяти вербально те, що не роздільне екзистенційно.
Якщо освіта
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центрована на студенті, як людині, треба враховувати її цілісність і
унікальність. Скільки би ми не планували знань, умінь, навичок і здібностей,
засвоює їх одна людина. «Зустріч» і об‘єднання всіх освітніх намірів
відбувається у свідомості того, хто навчається. Саме там розділені дисципліни
з‘єднуються
в
унікальній
когнітивній
схемі,
що
є
природно
мультидисциплінарною. Тому мультидисциплінарність – це не лише потреба
часу, а і природна властивість когнітивної схеми здобувача освіти. Якщо
навчання
покликане
сприяти
системному
розвитку
особистості,
мультидисциплінарний підхід повинен здійснюватися не стільки на рівні
сумарного набору дисциплін, скільки на організації оптимальних зв‘язків між
дисциплінами набору в межах освітньої програми. Рішення цієї проблеми
потребує створення методології, яка дозволить на науково обґрунтованій і
практично доцільній основі досягти синергійної мультидисциплінарності.
Мультидисциплінарний
підхід є невичерпним джерелом наукових
досліджень, оскільки суб‘єкт навчання розвивається через створення зв‘язків у
своїй когнітивне-смисловій структурі, що за своєю природою є
мультидисциплінарною. Навчальне середовище, що моделює реальний світ,
теж має бути мультидисциплінарним. Розвиток, як результат взаємодії того,
хто навчається з навчальним середовищем потребує дослідження
закономірностей цього процесу. Ключове слово таких досліджень –
оптимальний взаємозв'язок.
Рішення
можливе
через
використання
системного
мультидисциплінарного підходу і введення такого базового виміру
ефективності,
як
вага
навчальної
дисципліни.
Системний
мультидисциплінарний підхід передбачає зв'язок і спадкоємність між рівнями
освіти, що забезпечуються великим розмаїттям навчальних дисциплін.
Системоутворюючим фактором є Європейські / Національні рамки
кваліфікацій, які узагальнюють кінцеву мету, що задає стратегічну орієнтацію
на організацію освітнього процесу в оптимальну систему, де результат
попередньої дії стає способом здійснення наступної. Перетворення мети /
результату у спосіб потребує викладання навчальних дисциплін у термінах
предметних дій, що розвивають відповідні компетентності. Для досягнення
повної відповідності дисципліни рамкам кваліфікації компетентності варто
поділити на інтегральні, когнітивні, прикладні, комунікативні і розвиваючі. Це
дозволяє зв‘язати дисципліну з цільовою компетентністю безпосередньо і
заміряти її вагу в межах рівня освіти, що забезпечує гарантів якості надійним
критерієм відбору навчальних дисциплін і розподілу навантаження між ними.
Такий системний мультидисциплінарний підхід дозволяє оптимізувати
освітні програми і запобігти нецільових або повторних дій. Він сприятиме не
тільки збалансованості освітніх програми, а і забезпечить синергійний ефект
розвитку здобувача освіти від взаємодії дисциплін, що націлені на розвиток
однієї компетентності з різних точок входу і включені до освітньої програми на
основі запропонованих принципів відбору. Як результат, це підвищить якість
освітніх програм і буде стимулювати розвиток методології навчальних
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дисциплін у контексті сучасних вимог до розвитку компетентностей. Подальші
дослідження можуть зробити внесок у підвищення розвивального ефекту
дисциплін через їх налаштування на розвиток стратегічних компетентностей.
Таким чином, дослідження дозволило визначити системоутворюючий
фактор, відносно якого здійснюється порівняння дисциплін у ситуації відбору;
знайти спосіб урахування безпосереднього і опосередкованого внеску
дисципліни у розвиток стратегічних компетентностей здобувача освіти;
винайти формулу вимірювання ваги дисципліни у контексті програми
спеціальності. Впровадження отриманих результатів дозволить оптимізувати
освітні програми, що сприятиме підвищенню якості освітнього процесу і
звільнить час для саморозвитку. Вивчення значущості і охоплення
мультидисциплінарного підходу довело його невичерпність, як джерела нових
наукових досліджень.
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ЗБАЛАНСОВАНІ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ НАВЧАЛЬНІ
ПРОГРАМИ, ЩО ПОБУДОВАНІ ЗА ВИМІРОМ ВАГИ ДИСЦИПЛІН
Проф. Сергеєва Т.В., інженер І кат. Ямницький С.О. (Харківський
національний університет будівництва та архітектури)
Незважаючи на велику практичну актуальність проблеми оптимізації
освітніх програм на основі мультидисциплінарного підходу пошук вітчизняної
наукової літератури, що безпосередньо досліджує цю тему останні 10 років,
практично нічого не дав. Опосередкований внесок в рішення проблеми дала
література, що пов‘язана: з конкурентоспроможністю Української освіти у
глобальному вимірі [1, сс. 24-42], з національними стандартами освіти [2, с. 8;
3, сс.205-210], з університетськими освітніми програмами [4], з комплексною
еволюцією вишів [5, сс. 293-306], з неприпустимістю існування освітніх
програм лише для забезпечення навантаженням [4]. В контексті
мультидисциплінарності найбільш цікавою виявилася стратегія співтворчості
цінностей, де аналізується використання платформ соціальних медіа, як місто
зустрічі студентів, викладачів і роботодавців [6, сс. 228-240], але точкою входу
в проблему став не мультидисциплінарний курс, а аналіз існуючих медіа для
комунікації зі стейкхолдерами, що успішно використовується в бізнесі при
взаємодії з клієнтами. Таким чином стан проблеми з впровадженням
314

мультидисциплінарного підходу залишається не досить вивченим, а, отже,
потребує інноваційного підходу. Такий підхід може бути сформульований, як
оптимізація освітніх програм через системні мультидисциплінарні зв‘язки.
У цьому контексті нами висувається гіпотеза стосовно можливості якісної
оптимізації освітніх програм через системну організацію міждисциплінарних
зв‘язків з урахуванням розвивальної ваги дисципліни у досягненні стратегічної
мети в межах національних/європейських рамок кваліфікацій/Стандартів
спеціальностей (НРК/ЄРК/С). Стратегічна мета – розвиток інтегральних,
загальних і спеціальних компетентностей НРК/ЄРК/С, які далі позначаються як
«Стратегічні компетентності» (SC). Для перевірки гіпотези необхідно
відповісти на питання: 1) Як встановити безпосередню відповідність
компетентностей, що розвиває дисципліна, стратегічним компетентностям? 2)
Як урахувати значущість дисципліни (безпосередню і опосередковану) у
розвитку стратегічних компетентностей? 3) Як виміряти внесок дисципліни у
розвиток стратегічних компетентностей? Рішення цих задач стало метою
нашого дослідження.
Методи. Для досягнення мети і вирішення задач дослідження
використовувалися кількісні, якісні і змішані методи дослідження: теоретикометодологічний аналіз, систематизація та узагальнення даних з проблеми
дослідження; лонгітюдний психолого-педагогічний експеримент в умовах
реального навчання у вишах у формі констатувального, формуючого і
контрольного досліджень; методи статистичної обробки даних (кореляційний і
дисперсний аналіз з подальшою якісною інтерпретацією та узагальненням
змісту). Статистична обробка даних і графічна презентація результатів
здійснювалася на базі пакету програм STATISTICA 10.0 і SPSS 17.0.
Був здійснений системний аналіз форматів і контенту Національних
рамок кваліфікацій [7], Стандартів освіти [8], Освітніх програми і Робочих
програм дисциплін вишів технічного профілю. Паралельно на основі
структурованих опитувальників здійснювалося вивчення дій Гарантів якості
освіти, членів робочих груп і викладачів дисциплін. Отримані результати
зіставлялися з результатами навчання здобувачів освіти на основі
кореляційного аналізу. Діагностика рівня розвитку компетентностей
здійснювалася на підставі оригінальних методик і вимірювальних інструментів
Еко-гуманістичної технології саморозвитку (ЕГТСР) [9]: 1) складності
індивідуальної когнітивно-смислової структури; 2) ефективності розв‘язання
задач згідно критеріїв повноти, швидкості і точності рішення; 3) широти
смислового орієнтування як професійного, соціального, екзистенціального
смислу; 4) рівня розвитку метаздібностей прийняття рішень, синергетичної
взаємодії, саморозвитку і метаякостей реалістичності, проактивності,
автономності, відповідальності, емпатії, креативності, гнучкості, які
визначалися на основі методик Кеттела, Лірі і ЕГТСР.
Базами експериментального дослідження виступали: 1) 4 європейські
проекти (2013-2020 рр.) з управління людськими ресурсами (Tempus-Tacis CD
JEP-24150-2003 ―HUREMA‖), стійкого розвитку міст (№ 530197- TEMPUS-1315

2012-IT–TEMPUS–JPCR ―SEHUD‖) і регіонів (№ 543651- TEMPUS-1-2013-1AT-TEMPUS-JPCR ―SEHSI‖), створення університетських стартапів (№ 530349TEMPUS-1-2012-FR-TEMPUS-JPHES ―SUCSID‖) що були спрямовані на
створення курикулумів і вивчення їх ефективності в пілотних фаз і літніх шкіл
проектів (5 Українських і 15 європейських університетів); 2) Харківський
Національний Університет Будівництва та Архітектури. Загальна кількість
досліджуваних, які взяли участь у експерименті – 300 студентів 1-5 курсів,
аспірантів та викладачів віком від 17 до 55 років. Дослідження було узгоджене з
комісією ХНУБА з етики. Під час лонгітюдного навчального експерименту
була отримана згода учасників, що були проінформовані відносно
конфіденційності отриманих персональних даних і їх збереження без наслідків
для статусу.
Результати дослідження підтвердили гіпотезу стосовно можливості
якісної оптимізації освітніх програм через системну організацію
міждисциплінарних зв‘язків з урахуванням розвивальної ваги дисципліни у
контексті досягнення стратегічної мети у форматі національнихНРК/європейських-ЄРК рамок кваліфікацій/стандартів освіти. Перевірка
гіпотези дала відповіді на 3 питання:
1) зіставлення і встановлення відповідності компетентностей, що
розвиваються
навчальною
дисципліною
(DC)
зі
стратегічними
компетентностями НРК/ЄРК/Стандартів (SC) можливе в межах 5 стратегічних
напрямків розвитку/саморозвитку особистості здобувача, в термінах
інтегральних, когнітивних, комунікативних, розвивальних компетентностей та
практичних умінь і здібностей. Для цього необхідно цілі дисципліни
сформулювати в термінах розвивальної діяльності, що структурована в логіці
НРК/ЄРК/Стандартів;
2) визначення ваги дисципліни (Wd) у розвитку компетентностей
НРК/ЄРК/Стандартів потребує урахування коефіцієнту значущості стратегічної
компетентності (Kc) і коефіцієнту значущості дисципліни (Kd), що залежить від
її функції/ролі:

дисципліна, як мета (А) – Кd = 5;

дисципліна, як умова (С) розвитку SC компетентностей – Kd = 4;

дисципліна, як засіб (М) розвитку SC компетентностей – Kd = 3;

дисципліна, як опосередкований засіб (І) розвитку SC компетентностей –
d
K = 3;

дисципліна, як розширення можливості (Р) розвитку SC компетентностей
d
– K = 1.
Коефіцієнт значущості стратегічної компетентності (Kc) залежить від
контексту освітньої програми. Якщо орієнтуватися на НРК, то узагальнений Kc
буде наступним: інтегральні компетентності (Іc) - Kc = 5; когнітивні
компетентності (Кc) - Kc = 4; практичні компетентності (Рc) - Kc = 3;
комунікативні компетентності (Cc) - Kc = 4; розвивальні компетентності (Gc) Kc = 5. Такий розподіл аргументований рівнем системного впливу і залежністю
компетентностей одна від одної: інтегральні охоплюють усі інші
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компетентності в узагальненому форматі, розвивальні – є умовою їх розвитку;
когнітивні і комунікативні є базовими для розвитку, а практичні – мають
конкретно вузьку зону впливу.
3) вимірювання внеску дисципліни у розвиток стратегічних
компетентностей можливе за допомогою матриці (див. Рис. 1), що складається з
двох панелей:
 панель стратегічних компетентностей (SC), що відображає 1) код
компетентності; 2) стратегічний напрямок розвитку; 3) коефіцієнт значущості
компетентності (Kc); 4) предметні компетентності (DC) згідно напрямків для
кожного рівню освіти; 5) зону розрахунку ваги дисципліни відповідно ролі
предметних компетентностей;
 панель дисципліни (Wd) відображає: 1) код розвиваючої діяльності
дисципліни; 2) зону визначення коефіцієнту значущості дисципліни (Kd) на
основі її ролі/функції; 3) перелік діяльностей з розвитку стратегічних
компетентностей в межах дисципліни.
Розрахунок «ваги дисципліни» (Wd) здійснюється для кожного з трьох
рівнів освіти у контексті спроможності дисципліни розвивати стратегічні
компетентності. Зона виміру ваги розташована безпосередньо навпроти
стратегічних компетентностей (SC) у відповідності до 3-х освітніх рівнів.
Процедура розрахунку ваги здійснюється автоматично після занесення в
матрицю коду предметної компетентності навпроти тієї стратегічної
компетентності, розвитку якої вона сприяє. При цьому здійснюється тонка
настройка обчислення за рахунок введення коефіцієнту значущості (від 1 до 5)
стратегічної компетентності (Kc) і коефіцієнту значущості (від 1 до 5)
предметної компетентності (Kd) для розвитку стратегічних компетентностей
(SC) в контексті спеціальності. Проста програма Excel дозволяє вирахувати
вагу предмету (Wd) для прийняття рішення стосовно його відбору і розподілу
навантаження.
Код

1

SC -стратегічні
компетентності
Kc – коефіцієнт
значущості

Інтегральні

Бакалаври
DC
предметн
і
компетен
тності

Wd
дисципліни

1,1/1,2/1,3

3

2,1/2,2/2,3

2

1

3,1/3,2

1

1

4,1/4,2/4,3

2

5,1

1

1

2

Магістри
вага

DC
предметні
компетент
ності

Доктори філософії

Wd
вага
дисципліни

3

4

5

1

3

1

1,1/1,2/1,3

3

2,1/2,2/2,3

2

3,1/3,2

1 1

4,1/4,2/4,3

2

5,1

1 1

1 2

3

4

DC
предметні
компетент
ності

5

Wd - вага дисципліни

1 2

3

4

5

1,1/1,2/1,3

3

1

3

1

2,1/2,2/2,3

2

2

1

3,1/3,2

1 1

2

4,1/4,2/4,3

2

5,1

1 1

Kc 5

2

Когнітівні

2

3

3

Kc 4

3

Практ

1

1

Kc 3

4

Комунікат

3

2

3

3

3

2

Kc 4

5

Розвивальні

1

Kc 5

Підсумок
дисципліни
Код

ваги

Бакалаврат

Kd = коефіцієнт значущості
дисципліни
А
D
M
С
Р
5
3
2
4
1

Wd =0,372

Магістратур
а

Wd =0,256

Wd =0,304

Перелік діяльностей з розвитку стратегічних компетентностей в межах дисципліни
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3

1.1

v

v

1.2

v

v

v

v

1.3

v

v

2.1

v

v

v

2.2

v

v

v

2.3

v

v

3.1
3.2

v

v

v

4.1

v

v

4.2

v

v

v

4.3
5.1

v

v

v

v

v

v

v

Розвиток здатності працювати у міжнародному контексті (міжнародні проекти/програми
мобільності/літні школи)
Розвиток здатності відбирати, керувати і працювати у міжнародній мультідисциплінарній команді
(реальні/симуляції)
Розвиток уміння складати заявку на участь у міжнародному проекті/програмі мобільності/
/навчанні/дослідженні
Розвиток здатності до пошуку/інтерпретації інформації в світових джерелах
(професійні/наукові/навчальні цілі)
Розвиток когнітивної здібності узагальнення через виділення смислових одиниць відповідного
іншомовного контенту
Розвиток критичного мислення через вербалізацію внутрішнього мовлення лінгвістичними засобами
відповідно меті
Розвиток необхідних загальних компетентностей в межах інтерактивних європейських тренінгів
Розвиток необхідних загальних і спеціальних компетентностей через завдання і контент курсів іноземної
мови
Розвиток здатності до усного і письмового спілкування з урахуванням мети, цільового читача/слухача і
наявних умов;
Розвиток здатності презентувати результати роботи міжнародній спільноті у форматах статей,
презентацій, монографій
Розвиток здатності вести дискусію на міжнародному рівні з урахуванням кроскультурних особливостей
Розвиток здібності до саморозвитку в межах предметної діяльності (еко-гуманістична технологія
саморозвитку)

Легенда: А – aim/ціль, D – direct way/безпосередній спосіб, M – mediated
way/опосередкований спосіб, С – condition/умова, P – potential/можливість.
Рисунок 1. Матриця розрахунку ваги дисципліни у розвитку стратегічних
компетентностей
Наведемо статистику, яка підтримує отримані відповіді. В спеціальному
дослідженні вивчались різні дисципліни на предмет обчислення їх ваги у
контексті розвитку стратегічних компетентностей. Статистична обробка
виявила значущу кореляцію на високому 1% рівні між вагою дисципліни і
ступенем
її
функціональності/фундаментальності.
Такі
дисципліни
забезпечують широку базу розвитку цільових компетентностей далеко поза
межами конкретної дисципліни, що є значною перевагою в ситуації
невизначеності. Наприклад, фізика (Wd = 0.128) задаючи наукову парадигму
методології досліджень для всіх наук, формує теоретичне мислення науковця,
що відтворюється в критичному мисленні і спроможності вести дискусію на
зрозумілій для всіх науковців світу мові. Математика (Wd = 0.212) не тільки є
універсальним науковим вимірювальним апаратом в будь якій галузі, а і
розвиває логічне мислення, що є запорукою успішної діяльності в будь якій
сфері. Інформаційні технології (Wd = 0.233) надають практичної потужності
математичним знанням через технологічне втілення. Виявлена значна
позитивна кореляція (0,784) між ефективністю засвоєння цих дисциплін і
ефективністю розвитку когнітивних (0,567) і розвивальних (0,421)
компетентностей, і , як наслідок інтегральних (0,494). Фундаментальність, яка
завжди була якісною ознакою вітчизняної освіти, стає актуальною в умовах
невизначеності. Вона осучаснена у метакогнітивному підході і потребує
переосмислення навчальних дисциплін в термінах знань про пізнання, про себе,
про дисципліну, що у рази підвищує розвивальний ефект в процесі освоєння
самої дисципліни. Такий підхід є запорукою саморозвитку у ситуації
невизначеності, що є характеристикою сучасного життя.
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Дослідження виявило недооцінені багатофункціональні дисципліни, які
мають значущу вагу для розвитку інтегральної, загальних і фахових
компетенцій на всіх рівнях освіти. Це, перш за все, «Іноземна мова», яка
показала найвищу вагу в контексті розвитку стратегічних компетентностей на
рівнях бакалавра (Wd = 0,372), магістра і (Wd = 0,256) і доктора філософії
(Wd = 0,304). Для порівняння спеціальні дисципліни показали вагу на рівнях
бакалавра (Wd = 0,095-0,034), магістра (Wd = 0,069-0,027) і доктора філософії
(Wd = 0,075-0,038), а тренінги практичних умінь і навичок на рівнях бакалавра
(Wd = 0,023-0,015), магістра (Wd = 0,017-0,006) і доктора філософії (Wd = 0,0100,007). Слід зауважити, що такі показники свідчать не стільки про значущість
дисциплін, скільки про ступінь їх мультидисциплінарного впливу. В більшості
спеціальні дисципліни мають вузьку спрямованість.
Таким чином, для розрахунку ваги дисципліни визначається коефіцієнт
значущості дисципліни в залежності від її ролі у розвитку стратегічної
компетентності і коефіцієнт значущості самої стратегічної компетентності.
Вимірювання внеску дисципліни у розвитку стратегічних компетентностей
можливе за допомогою матриці, що дозволяє трансформувати цілі дисципліни,
сформульовані у термінах розвивальних дій у конкретні числові дані виміру
ваги дисципліни у контексті програми спеціальності.
Цілеспрямоване дослідження виявило залежність ваги дисципліни від:
1) обсягу / широти дисципліни, що обумовлена її функціональністю /
фундаментальністю і дає перевагу у ситуації невизначеності; 2) методики
викладання з найвищим ефектом еко-гуманістичного і метакогнітивного
підходів; 3) психолого-педагогічної компетентності розробників програм і
викладачів курсів. Було виявлено синергічний ефект розвитку здобувача освіти
від взаємодії дисциплін, що включені до освітньої програми на основі
запропонованих принципів відбору.
Впровадження отриманих результатів дозволить оптимізувати освітні
програми на основі чітких критеріїв відбору дисциплін за допомогою
інструменту вимірювання розвивальної ваги дисципліни, що створений з
урахуванням реальних потреб і можливостей учбового процесу і сприяє
підвищенню його якості. Наслідки для досліджень та практики: впровадження
отриманих результатів відкриває можливість наукового підходу до прийняття
рішень з оптимального відбору дисциплін на основі кількісного і якісного
аналізу їх спроможності задовольнити потреби системного (когнітивного і
особистісного) розвитку здобувачів освіти. Створений інструмент розширяє
дослідницькі
можливості
спрямовані
на
створення
якісних
мультидисциплінарних освітніх програм і збагачує практику інноваційним і
доступним для кожного освітянина підходом до вимірювання якості
дисципліни.
ЛІТЕРАТУРА
1. Soroka, S., Akimova, T. The Higher Education of Ukraine in the Global Educational Space.
Khazar Journal of Humanities and Social Science. 2020. No 23(2), pp. 24-42.
Doi:10.5782/2223-2621.2020.23.2.24
319

2..Фоменко Н.А. Історичні етапи стандартизація вищої освіти в Україні. Вісник
Національного університету оборони України. 2011. Вип. 3. Сс. 76-82. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2011_3_17 (дата звернення 01.03.2021)
3..Хомишин, І. Сучасний стан стандартизації вищої освіти в Україні. Вісник національного
університету «Львівська Політехніка». Серія: Юридичні Науки, 2017(876), 205-210.
doi:10.23939/law2017.876.205
4.Федорченко, Ю. Про підходи до формування і реалізації університетських освітніх
програм. Київ, Україна. 2018. URL: http://education-ua.org/ua/articles/1283-pro-pidkhodido-formuvannya-i-realizatsiji-universitetskikh-osvitnikh-program (дата звернення 01.03.2021)
5. Bykov, V.Y., Kuchanskyi, O.Y., Biloshchytskyi, A.O., Andrashko, Y.V., Dikhtiarenko, O.V.,
Budnik, S.V. Development Of Information Technology For Complex Evaluation Of Higher
Education Institutions. Information Technologies and Learning Tools. 2019. No 73(5), pp. 293306. doi:10.33407/itlt.v73i5.3397
6. Voropai, O., Pichyk, K., Chala, N. Increasing competitiveness of higher education in Ukraine
through value co-creation strategy. Economics & Sociology. 2019. No 12(4), pp. 228-240.
doi:10.14254/2071-789x.2019/12-4/14
7. Кабінет міністрів України, 2011. Постанова «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій»
від
23
листопада
2011
№1341
Київ,
Україна.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text (дата звернення 01.03.2021)
8.
Міністерство освіти і науки України, 2020. Стандарти вищої освіти. URL:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-inauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення 01.03.2021)
9. Сергеева Т.В. Эко-Гуманистическое саморазвитие: монография. Х.: Блок, 2009. 548 с.

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ЗБАГАЧЕННЯ
ЛЕКСИКИ АРХІТЕКТОРІВ НАОЧНО-ОБРАЗНИМИ
ЗАСОБАМИ
Проф. Сергеєва Т.В., ст. викл. Кущенко Ж.Л., ст. викл. Орда О.Ф.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Розробка інноваційної методики навчання іноземної мови у ВНЗ є
пріоритетним напрямком в сучасній лінгвістичній і методичній науках.
Основною перевагою використання інноваційних технологій в навчанні
іноземної мови є перенесення акцентів з традиційних вербальних способів
передачі інформації на аудіовізуальні засоби.
В даний час особливої актуальності набуває професійно-орієнтований
підхід у навчанні іноземної мови студентів немовних факультетів. Сутність
його полягає в інтеграції зі спеціальними дисциплінами з метою отримання
додаткових професійних знань. При цьому велика увага приділяється читанню
автентичної літератури за фахом, що вимагає певного запасу термінологічної
лексики, оскільки головна відмінність мови наукової літератури полягає в його
значній насиченості спеціальними термінами. Тому одним з головних завдань
викладання іноземної мови в немовному вузі є засвоєння термінів. Це важливо
при навчанні всіх видів мовної діяльності, в тому числі і читання.
При вивченні функціональної мови наукової літератури слід приділяти
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увагу роботі з термінами, оскільки вони є специфічним рівнем мови науки і
виступають невід'ємним елементом процесу навчання іноземної мови у
професійній сфері. Термін - спеціальне слово або словосполучення, що
позначає поняття, що входить в систему понять певної галузі професійних
знань і вживається для спеціальних цілей. Точне і надійне засвоєння термінів,
які дуже часто відсутні не тільки в звичайних, але і у термінологічних
словниках, забезпечує необхідну швидкість читання, допомагає вилученню
інформації з прочитаної літератури.
Активізувати засвоєння термінологічних одиниць допомагає уявлення їх
як системи. Адже принцип системності - провідний принцип організації
термінології. Організована сукупність термінів в спеціальній мові, яка
обслуговує комунікативні потреби певної галузі знання, розуміється як
терміносистема. Терміни поодинці не існують, вони обов'язково об'єднані і
організовані. Вони відображають ті зв'язки, які існують між предметами в
реальному світі. Нові терміни потрібно запам'ятовувати в їх чіткій дефініції і
вживати відповідно до цієї дефініції. Студентам необхідно звикнути до того,
щоб вивчати всю систему термінів, а не окремі слова.
Дане дослідження описує важливий, потужний та ефективний інструмент,
призначений для заохочення студентів архітектурних спеціальностей
використовувати технологію денотатних карт в е-навчанні. Відомо, що
основним способом сприйняття інформації є візуальний спосіб. Тож,
застосування технології денотатних карт в процесі е-навчання, спонукає
студентів запам‘ятовувати нову фахову лексику, покращувати навички читання
і творчо мислити. Впровадження будь-яких інноваційних методів і технологій,
направлених на оптимізацію процесу вивчення іноземної мови, є вкрай
важливим. Такими методами є методи спеціальної техніки для кращого
запам‘ятовування інформації. Вони направлені на значне полегшення вивчення
іноземної мови, що робить цей процес не тільки більш якісним та
контрольованим, а ще й цікавим. [1, с 106]
Словникові понятійні статті дають можливість скласти денотатні карти,
які досить повно і наочно розкривають те чи інше поняття і сприятимуть
формуванню цих понять у студентів. Такий підхід можна продемонструвати на
вивченні термінів архітектурної спеціальності. Існує велика кількість методик і
засобів, які використовуються при формуванні лексичних навичок, без яких
неможлива реалізація всіх видів мовленнєвої діяльності. Денотатні карти є
одним з сучасних засобів, проте на даний момент не розроблена методика
роботи з ними, що обумовлює актуальність даної роботи.
«Денотат» позначає предмети, явища і процеси реального світу, які
відображаються в свідомості людини - в вигляді понять, і в мові - у вигляді
слів. Сукупність цих понять і предметів називається «предметноденотативним» планом, за допомогою якого можна уявити певну тему.
Утворені між денотатами зв'язки і сформований в результаті семантичний
комплекс являє собою денотатну структуру певної теми.
На кафедрі іноземних мов ХНУБА під керівництвом проф. Сергеєвої Т.В.
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викладачами розробляється денотатний словник в рамках професійноорієнтованого е-курсу. Лексика за фахом структурується і впорядковується
залежно від тематичного напряму. Формуючи ключові терміни, ми доповнюємо
їх спорідненими, близькими лексичними одиницями з даної проблематики.
У денотатних картах відображені основні логіко-семантичні зв'язки
даного поняття, які є важливим аспектом в роботі над фаховою лексикою.
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.[2, c.93]
Таким чином, словникові понятійні статті системно представляють
конкретні знання з того чи іншого досліджуваного явища, закономірності та
властивості даного явища і тим самим організовують предметний план
говоріння іноземною мовою. Вони можуть служити основою для
висловлювання і проникнення в зміст тексту. В цілому денотатні карти
дозволяють показувати зв'язки між явищами, логіку подій, об'єднати велику
кількість даних, вибудовувати ієрархію думок і, таким чином, служать для
засвоєння і систематизації знань.
Денотатний словник включає в себе 18 фахових тем, до кожної з яких
розроблена система тренувальних завдань спрямованих на розвиток загальних
компетенцій. Вправа повинна ставити певну головну мету – засвоїти,
опанувати, сформувати певні механізми. Важливим є як зміст вправи, тобто те,
що потрібно засвоїти, так і навчальні дії для вирішення даного навчальнокомунікативного завдання. Кожна тема включає в себе денотатну карту, де
термінологія систематизована навколо провідних слів-понять і представлена у
візуалізованому та структурованому вигляді. Тренувальні завдання направлені
на ознайомлення, вивчення, відпрацювання вимови та написання фахових
термінів. До кожної денотатної карти додається аудіо супровід, що надає
можливість студентам відпрацьовувати правильну вимову термінів. Таким
чином, це дає можливість студентам сформувати необхідний запас
термінологічної лексики та опанувати орфографічні навички, навички вимови
та перекладу. Особлива увага надається здійсненню контролю і самоконтролю.
Під час виконання завдань студенти обов‘язково звіряють результат із зразком,
роблять корекції та здійснюють самооцінку своєї ефективності.
Для кращого засвоєння термінів слід застосовувати ті методичні
прийоми, що враховують особливості роботи пам'яті, які більшою мірою
впливають на швидкість і міцність запам'ятовування слів. Продуктивність
засвоєння нових слів зростає при пред'явленні і запам'ятовуванні лексики на
основі зв'язного в смисловому плані тексту, при включенні лексики в
різноманітну мовну практику, при осмисленому способі запам'ятовування, при
асоціативній і ієрархічної організації лексичного матеріалу в пам'яті, при
включенні мотиваційного чинника. [3, c.106]
Пам'ять людині має властивість втрачати приблизно 50% отриманої
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інформації після її першого пред'явлення. В цілому втрачання інформації
сильніше в перші дні після повідомлення нового, потім крива забування падає.
Враховуючи ці дані психології, система завдань для денотатного словника
включає багато тренувальних вправ підчас першого пред'явлення лексичного
матеріалу, щоб забезпечити максимальну кількість повторень нового слова,
можливість багаторазового прослуховування і відтворення його студентами в
мові. [4, c.390]. Тому ознайомлення студентами з фаховою термінологією і її
первинне закріплення є дуже напруженою роботою. Неконтекстні вправи
включають номінацію предметів, групування слів за певними ознаками,
переклад окремих слів з однієї мови на іншу. Контекстні вправи включають
запам'ятовування і вилучення слів з контексту або їх включення в контекст.
За допомогою спеціально розробленою системи вправ для денотатного
словника встановлюється стійкий рефлекторний зв‘язок між зоровим образом
та його словесним визначенням, що сприяє природньому запам‘ятовуванню
іноземних слів. Коли такий зв'язок встановлено, то при сприйнятті слова, яке є
стимулом що поступає у мозок, в уяві студента автоматично постає зоровий
образ, як реакція мозку, що забезпечує розуміння слова. [5, c. 413]. Процес
запам‘ятовування іншомовних термінів стає більш цікавим та стимулює
подальше вивчення іноземної мови.
Денотатні 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. Візуалізація понять значно посилює
ефективність запам‘ятовування фахової лексики.
Як показав досвід реалізації професійно-орієнтованого навчання
іноземній мові, денотатні 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 денотатних карт студенти можуть зробити
переказ по заданій темі, підготувати повідомлення, використати їх як опору для
складання діалогу. Крім того, денотатні карти підходять для групової роботи та
дискусії.
Таким чином, новітні засоби навчання завдяки підвищенню
результативності роботи надають нові можливості для формування
комунікативних навичок, забезпечують засвоєння навчального матеріалу та
його практичне використання в процесі професійного спілкування.
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ПРАКТИЧНИЙ З’ВЯЗОК ДИСЦИПЛІН ЯК БАЗА ЯКІСНОЇ
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
Проф. Яровий Ю.М., доц. Медведєва А.В., ст.викл. Альошечкіна Т.М.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Постановка проблеми. Задача підвищення якості освіти одна з основних
умов оновлення вищої освіти , вимагає пошуку шляхів орієнтації змісту і
організації навчання на компетентнісний підхід і пошук ефективних механізмів
його впровадження.
Основна мета вищої освіти в умовах компетентністного підходу –
підготовка кваліфікованого фахівця, конкурентоздатного на ринку праці, який
вільно володіє професією та орієнтується в суміжних галузях діяльності,
готового до постійного професійного росту, соціальної та професійної
мобільності. Такі високі вимоги можуть бути забезпечені при умові виховання
у здобувача освіти достатньої широти поглядів на фахові проблеми, вміння
інтегрувати для розв‘язку поставлених задач знання, отримані при вивченні
різних дисциплін. Актуальність проблеми вдосконалення міждисциплінарних
зв‘язків в навчальному процесі університету обумовлена метою підвищення
якості підготовки здобувачів вищої освіти.
Мета статті сформулювати організаційні та методичні проблеми
методики викладання фундаментальних дисциплін та висвітлити необхідність
тісних міждисциплінарних зв‘язків в навчальному процесі на прикладі засобів,
які використовуються викладачами кафедри будівельної та теоретичної
механіки.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема зв‘язків між дисциплінами
розглядається багатьма науковцями, є базовою в дослідженні різноманітних
підходів до організації учбового процесу. Наприклад в роботі О.В.
Співаковського [1]
стверджується, що ―використання міждисциплінарних
зв‘язків на заняттях дає можливість краще зрозуміти і засвоїти матеріал завдяки
своєчасному відновленню в пам‘яті знань із суміжних дисциплін, сприяє
розвитку активної розумової діяльності студентів з відновлення попередніх
знань і засвоєнню нового матеріалу, впливають на характер самостійної роботи,
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сприяють всебічному вивченню дисципліни. ‖ [1, с. 48]. В.В.Каплінський [2],
дослідження якого присвячені методиці викладання у вищій школі, приводить
цитату з роботи В.Є.Чудновського [3], який стверджує, ―для того, щоб знання
стали діючими, необхідно, щоб їм передувало переживання істинності цих
знань, їх необхідності, потреби в практичній реалізації ‖ [3, с. 40]. Питання
взаємодії витікає з синергетики, напрямку міждисциплінарних наукових
досліджень, в яких методи, розроблені в одних сферах знань, використовують в
інших. Синергетика поняття про взаємодію. Термін з‘явився в 1969 році,
запропонував його Герман Гакен керівник інституту Штутгардського
університету для позначення нового наукового напрямку. В наш час синергія в
освітньо-науковому процесі досліджується дуже широко, зокрема, нас
зацікавили роботи Стівена Кові. Книжки цього всесвітньовідомого автора
присвячені теорії ефективного керування та навчанню лідерству. В праці «Сім
навичок високоефективних людей» [4] він доводить, що будь-яку проблему
можна успішно вирішити за схемою послідовних семи кроків:
1.Впливай на хід подій.
2.Уявляй собі кінцеву мету.
3.Роби в першу чергу головне.
4.Прагни,щоб перемогли всі.
5.Спочатку зрозумій інших, а потім прагни бути зрозумілим.
6.Створюй синергію (коли ефект від спільних кроків перевищує ефект дії
кожного окремо взятого співробітника).
7.Постійно самовдосконалюйся.
Кожен з перелічених пунктів є важливим у наш час і може бути використаним
як план керування до дії. Але найбільш доцільним на даний момент в навчанні
створити синергію, вплинути на результат підготовки фахівця позитивно.
Для досягнення позитивних синергічних ефектів при вивченні
фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін обов‘язкова наявність
чітко окреслених і правильно сформульованих цілей. Створення синергії
міждисциплінарних зв‘язків забезпечує фаховість підготовки спеціалістів.
Постановка дослідження. В процесі роботи , при вивченні опору
матеріалів, будівельної механіки теорії пружності та пластичності, у здобувачів
освіти часто виникають запитання щодо
конкретного практичного
застосування отриманих знань. Будь-який конкретний приклад застосування
теоретичних положень в реальних конструкціях викликає зацікавленість,
прагнення зрозуміти суть явища і сприймається як можливий необхідний
інструмент у виконанні професійного завдання.
Саме такі можливості, які пов‘язують теоретичні базові поняття і
практичні розрахунки ми намагаємося результативно використовувати під час
лекцій та практичних занять і пояснюємо здобувачам освіти, при вивченні яких
наступних спеціальних дисциплін вони використають отримані знання та
навички: так, в курсі теоретичної механіки докладно вивчається питання
приведення зовнішніх сил, що діють на конструкцію, при вивченні опору
матеріалів.
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Ми підкреслюємо, що правильно визначене зовнішнє навантаження не
менш важливе, ніж утворена замість реального об‘єкта геометрично незмінна
розрахункова схема, ще раз детально розглядаємо приведене зовнішнє
навантаження, обговорюємо можливі похибки в розрахунку викликані зміною
точок прикладання і пояснюємо переваги і недоліки інженерних розрахунків.
Далі пояснюємо слухачам, що дана тема не втрачає актуальності і при
подальшому навчанні, бо при вивченні металевих та дерев‘яних конструкцій, і
конструкцій із залізобетону здобувачам освіти нагадують, що правила
утворення системи зовнішнього навантаження незмінні.
Універсальним зв‘язуючим посиланням для більшості кафедр, що
викладають технічні дисципліни, виявилися, при
нашому дослідженні,
державні будівельні норми (ДБН), вміти користуватися якими повинен кожен
спеціаліст будівельної галузі.
Наприклад, в курсі опору матеріалів вивчається тема розтяганнястискання, виводимо основні залежності і звертаємося до відповідного розділу8
ДБН В.2.6 – 198:2014 «Сталеві конструкції» (рис. 1), уточнюємо можливі
доповнення в розрахунках, пояснюємо важливість даного розділу при
необхідності аналізу напружено деформованого стану елементів споруди і
підкреслюємо, що ці розрахунки будуть використовуватися в задачах інших
дисциплін.

Рисунок 1 – Формули для розрахунку стусни тих елементів у розділі 8
ДБН В.2.6 – 198:2014 «Сталеві конструкції»

Геометричні характеристики перерізів, в розділі вивчаємо загальні
методи розрахунку. При посиланні до ДБН, звертаємо увагу на особливості
розрахунку складених зварних перерізів металевих конструкцій, необхідність
застосувати теорему про визначення осьових моментів інерції відносно осей,
що паралельні даним центральним, детально пояснюємо розрахунок
геометричних характеристик перерізу двохгілкової колони при позацентровому
розтяганні- стисканні (рис. 2).
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Рисунок 2 – Перерізи стиснутих елементів
(табл. 8.1 ДБН В.2.6 – 198:2014 «Сталеві конструкції»)

Обов‘язково наводимо приклади розрахунків реальних споруд і
підкреслюємо, що всі перелічені теми будуть вивчатися в наступних
дисциплінах. Тобто, ми при знайомстві слухачів з базовими поняттями
дисциплін орієнтуємо їх на готовність сприймати більш конкретні практичні
завдання , які вони розглядатимуть в інших курсах. В свою чергу посилання на
ДБН при вивченні інших дисциплін сприймається слухачами як неперервний
логічний ланцюжок розв‘язку реальної споруди.
Особливої уваги заслуговує, на наш погляд, розділ згинання. В
будівельних нормах формули для визначення нормальних та дотичних
напружень використовуються відомі з класичної теорії опору матеріалів (рис.
3), а відмінність рекомендованих підходів в ДБН полягає в методиці
врахування локальних напружень (рис. 4), які визначаються як при деформації
розтягання – стискання.
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Рисунок 3 – Формули для розрахунку конструкцій на згин
згідно ДБН В.2.6 – 198:2014 «Сталеві конструкції»

Рисунок 4 – Врахування локальних напружень в ДБН В.2.6–198:2014 «Сталеві
конструкції»

Формули спрощуються, пояснюємо чи впливає даний факт на точність
розрахунків, звертаємо увагу слухачів на ці обставини і підкреслюємо, в яких
випадках потрібно використовувати дане уточнення.
Корисним, на наш погляд, є показати зв‘язок задач розрахунку стійкості
стиснутих стержнів в курсі опору матеріалів та деяких розділів будівельної
механіки та практичних розрахунків, які здобувачі освіти зустрічають при
вивченні відповідних дисциплін на кафедрі металевих конструкцій: стійкість
стиснутих розкосів ферм, визначення розрахункової довжини і граничних
гнучкостей елементів сталевих конструкцій ( розділ 13 ДБН). Питання
небезпечного розташування рухомого вантажу та розрахунки підкранових
балок на нерухоме та рухоме навантаження.
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Рисунок 5 – Врахування приведеної довжини стержня
згідно ДБН В.2.6 – 198:2014 «Сталеві конструкції»

При вивченні основ теорії оболонок в спеціальному курсі опору
матеріалів показуємо, як методику даного розділу використовувати для
розрахунку листових конструкцій на міцність з визначенням необхідної
товщини елементів. Дані розрахунки в ДБН рекомендовано виконувати на
підставі відповідних формул теорії оболонок.
Цікавим виявилось і порівняння формул для нормальних напружень,
виведених відповідно гіпотезам міцності і в ДБН. Всі конкретні посилання на
реальні розрахунки сприймалися аудиторією із зацікавленням.

Рисунок 6 – Розрахункові схеми для оболонок обертання
згідно ДБН В.2.6 – 198:2014 «Сталеві конструкції»

Рисунок 6 – Формули для розрахунку напружень в оболонках обертання
згідно ДБН В.2.6 – 198:2014 «Сталеві конструкції»

Як висновок проведеного дослідження – ми вважаємо, що здобувач освіти
повинен мотивовано усвідомити важливість предмета для професійної
підготовки, теоретичне і практичне значення конкретної тематики занять для
найближчих і кінцевих цілей навчання. Метод (від грецького metodos – шлях до
329

чого-небудь) означає спосіб діяльності, спрямований на досягнення певної мети.
Запропонований метод практичної взаємодії при викладанні технічних
дисциплін створює передумови для підвищення якості підготовки фахівців
будівельної галузі. Автори вважають доцільним продовжувати дослідження в
даному напрямку.
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НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ – ТЕХНОЛОГІЙ В
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
БУДІВЕЛЬНИКІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Проф. Дружинін А.В., доц. Давиденко О.А.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Розвиток будівельної галузі України
як основи економічних
перетворень за рахунок впровадження інформаційних технологій, висунув
відповідні вимоги до фахівців. Виникла необхідність на державному рівні
вирішити проблему потреби і розвитку на ринку праці компетенцій спеціалістів
для будівельної галузі в умовах впровадження ВІМ-технологій, створення
єдиної інформаційної моделі в будівництві України, яка б об‘єднувала
архітектурну, конструкторську, інженерну, вартісну, екологічну складові з
виходом на прийняття економічно ефективного рішення за життєвий цикл
об єкту і відповідно впровадження інноваційних технологій в навчання і
підготовку компетентних фахівців.
Актуальності набуває якість підготовка фахівців в ВИШІ, нові вимоги до
навчального процесу і практики дипломного проектування.
Концепція впровадження ВІМ – Будівельного Інформаційного
Моделювання в Україні (Проект міжнародної технічної допомоги ЄС) [1] на
рівні органу BIM UA Task Group пропонуються напрями заходів:
«Освіта. Аналіз необхідних компетенцій фахівців:
Розробка та впровадження навчальних програм з BIM.
Сприяння створенню курсів з ВІМ у спеціалізованих центрах.
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Розробка курсів з перекваліфікації фахівців.
Створення дистанційних онлайн-курсів.
Вдосконалення навчальних програм, запровадження необхідних програм
у середньоосвітніх навчальних закладах». [2]
Пропонуються на державному рівні вирішити проблему потреби і
розвитку на ринку праці компетенцій спеціалістів для будівельної галузі в
умовах впровадження технологічних і управлінських інновацій наступними
заходами:
 Вибір та аналіз потрібних компетенцій BIM-спеціалістів.
 Ранжування виявлених компетенцій SWOT-аналізом та опитуванням
експертів.
 Створення дисциплін в будівельних вишах, що забезпечують знания,
вміння та навики конкурентоздатних спеціалістів.
 Розробка навчальних посібників по новим дисциплінам з урахуванням
особливостей і ринкової економіки країни.
 Взаємодія вишів з розробниками програмних продуктів управлінського та
бухгалтерського обліку, для забезпечення оптимізації моделі будівлі по
строках і вартості будівництва та експлуатації.
 Перегляд робочих програм по мірі появи передовых технологій, вимог
ринку праці разом з підприємствами реального сектору економіки і їх
впровадження в будівельній галузі.
Методологія отримання компетентностей фахівцями при створення
єдиної інформаційної моделі в будівництві України, яка б об‘єднувала
архітектурну, конструкторську, інженерну, вартісну, екологічну складові з
виходом на прийняття економічно ефективного рішення за життєвий цикл
об єкту вимагає вирішення ряду проблем реорганізації нормативної бази
бізнес-процесів при проектуванні, будівництві та експлуатації:
1) впровадження в шаблони і специфікації 3D системи технікоекономічних показників, які б нормативно давали інформацію додатково про
трудомісткість процесів і конструктивних елементів, матеріали і конструкції,
машини і механізми, розцінку відповідність з прийнятою в Україні методикою.
2)
створення комплекту технологічних карт для будівельного
виробництва з урахуванням елементів BIM-моделі: контроль складу і структури
моделі на базі даних з будівельного майданчика, що дозволить вирішити
проблеми побудови календарних графіків 4D при розробці ПОБ і ПВР.
3) вирішення на державному рівні остаточної системи ціноутворення
поєднавши по процесну, поб єктну та зведену кошторисну вартість з
кошторисною вартістю конструктивних елементів, ринковою ціною об‘єкту та
вартість експлуатації основних фондів, що дозволить побудувати реальну
фінансову модель об‘єкту, провести моделювання витрат і знизити собівартість
на усіх етапах життєвого циклу, вийти на реальні показники ефективності при
виборі варіантів:
4) до складу єдиної моделі повинна війти екологічна складова 7D з
визначення енергоефективності прийнятих архітектурних та конструктивних
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рішень;
5) створення єдиної моделі управління експлуатацією об‘єкту, з
необхідними нормативними показниками, особливо моделей Плановопопереджувальних ремонтів конструктивних елементів і об єкту в цілому, на
базі конструктивної моделі, що дозволить у подальшому
планувати і
провадити ремонти з фінансуванням з амортизаційного фонду об‘єкту;
6) завершальним блоком єдиної моделі для проекту повинен стати блок
8D для забезпечення і покращення фінансово – економічних параметрів, аналізу
показників його рентабельності і ліквідності (ризику) проекту, економічного
стану учасників проекту, оцінки економічної ефективності з вибором варіанту і
прийняттям остаточного рішення.
Для впровадження фрагментів ВІМ в сучасних умовах в дипломному
проектуванні магістрів будівельників необхідно в методичних розробках
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.
Поєднання технології ВІМ з результатами SWOT-аналізу дозволило нам
визначити які першочергові в інноваційному управлінні будівельним
комплексом України є проблеми:
 Удосконалення системи ціноутворення в будівництві на базі ризикорієнтованого підходу до управління ресурсами і оцінці реальної
економічної ефективності будівництва об‘єктів.
 Оптимізація
календарного
строку
будівництва
з
врахуванням
зацікавленості інвестора-забудовника і виробничих можливостей
підрядників у майбутньому. [3, 4, 5]
 Ресурсозбереження та зростання продуктивності праці в період будівництва
і експлуатації будівлі
як основу оцінки економічної ефективності
формування та реалізації стратегічного інноваційного потенціалу
будівельного комплексу України.
Перспективним для вирішення завдань за цими напрямками є сценарний
підхід – розробка в динаміці ряду показників за життєвий цикл проекту з
урахуванням усіх факторів, що впливають на мету проекту, а також варіантів
заходів, необхідних для досягнення цієї мети за критеріями: обсяг якість –
строки вартість – ризики – ефективність.
Формування проектної моделі ВІМ-3D сьогодні пов‘язане з програмними
засобами архітектурної частини проекту Autodesk (Revit), All Plan Deutschland
GmbH, Graphisoft (Archi CAD), Tekla Corporation, AutoCAD та інші;
конструктивної частини ЛИРА-САПР, Мoномах, САПФІР, cантехнічної та
електро частини
Magi CAD для AutoCAD. Ці програмні комплекси є
автономними продуктами не пов‘язаними один з одним, мають різних
власників, що значно ускладнює впровадження незалежними розробниками.
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Пропонується ряд заходів по експорту даних і налагоджуванню зворотнього
зв‘язку між цими програмами.
Ряд діючих в Україні програмних продуктів залишаються відірваними від
проектної моделі 3D, це стосується організації і управління будівництвом (4D)
– Microsoft Project, Primavera P6, Spider Project та інші; кошторисного та
договірного ціноутворення(5D) – «Будівельні технології. Кошторис» ( Computer
Logic Group) , ABK- 15, AC-4, TK «Інвестор»; ряд нових програм по охороні
навколишнього середовища, енергоефективності (6D), утримання і експлуатації
будівель (7D) і особливо відсутністю програмного забезпечення для визначення
економічного варіанту будівлі за життєвий цикл (8D).
В цих умовах, навіть при підготовці здобувачів для використання
програмного продукту на рівні 3D, виникає багато проблем при підготовці і
захисті дипломного проекту. Перед здобувачем ставиться завдання вийти на
базі наукового дослідження на оцінку ефективності інноваційного заходу з
максимальним наближенням на рівні фрагментів 6D-8D з подальшим виходом
на нормативну довідкову кошторисну базу (5D) і календарний графік (4D). [3,
4, 5]
Оцінки економічної ефективності інноваційних рішень в будівництві і
зокрема в дипломних проектах магістрів при впровадженні фрагментів ВІМ
вимагають вирішення ряду методологічних проблем в ринкових умовах за
життєвий цикл проекту.
Визначені проблем від вирішення яких залежить ефективне
впровадження ВІМ в практику дипломного проектування.
1 В архітектурно-будівельній частині ДПМ
провинно бути у
відповідності з завданням замовника і творчого пошуку архітектора на базі
шаблонів
Revit
складено поверховий план будівлі з розташуванням
устаткування або квартир, приміщень, комунікацій з візуалізацією 3D усієї
будівлі і специфікаціями прийнятих конструктивних елементів.
2 В конструктивній частині прийняті архітектором рішення повинні
перевірені розрахунком в Revit на базі програм ЛИРА-САПР, Мoномах,
САПФІР у відповідності з ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення
надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд, підземної та наземної
частин будівлі, будівлі в цілому».
3 Вносяться зміни в візуально просторовий проект будівлі ЗD, а
архітектурна частина доповнена розрахунком енергоефективності у
відповідності з ДБН В. 2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівлі» з пропозицією
сертифікату класу А, В, С, D, E, F, G.
4 Архітектор і конструктор приймаючи певні будівельні матеріали і
конструкції по суті визначають вимоги до технології будівництві, зокрема
послідовності виконання робіт. Однак для організації будівництва повинні бути
розроблені і затверджені в проекті організації будівництва (ПОБ) «Технологічні
карти ……» для кожного процесу з графіками організації робіт і вимогами до
техніки безпеки і охорони праці.
Виникає проблема розібрати просторову модель 3D на конструктивні
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елементи у просторі і часі для визначення оптимального варіанту їх реалізації
і побудови календарного графіку для усієї будівлі з урахуванням прийнятої
технологічної схеми.
Публічними залишаються Ресурсні елементні кошторисні норми (РЕКН),
що були видані як нормативна база ДБН Д.1.1-1:2000, а потім ДСТУ Б Д.1.11:2013 і змінювалися не суттєво за останні 20 років. Вони є основою визначення
прямих витрат при ціноутворенні і впливають на майже 50% вартості об‘єкту.
Інша доля майже 50% вартості формується за суб‘єктивними нормативами від
трудомісткості будівництва і ризиків. РЕКН при розробці пройшли певне
усереднення і до їх складу увійшли ряд супутніх процесів, які виконуються
напередодні або паралельно з основними процесами і не впливають на
тривалість роботи в календарному графіку.
Ці обставини, на думку більшості дослідників, для впровадження ВІМ на
рівні 4D-8D вимагають удосконалення нормативно-довідкової бази і методики
ціноутворення не тільки по роботам, а і конструктивним елементам будівлі.
В основу оцінки інноваційних рішень повинно бути покладене варіантне
проектування – з декількох технічно доцільних конкуруючих варіантів рішення
треба вибрати оптимальний варіант, найбільш економічно доцільний в даних
конкретних умовах.
Методика варіантного проектування передбачає чотири етапи:
1 Аналіз вихідних даних та умов виробництва з обґрунтуванням варіантів
для порівняння.
2 Відбір технічно доцільних конкуруючих варіантів з обґрунтуванням
базового варіанта та альтернативних нових прогресивних варіантів з оцінкою
переваг та недоліків.
3 Оцінка економічної ефективності варіантів з урахуванням періоду
інвестиційного циклу будівництва за критеріями NPV, PP, IRR.
4 Прийняття оптимального варіанта з урахуванням технічної та
економічної доцільності його впровадження в конкретних умовах будівництва
об′єкта.
Сценарний підхід та моделювання прогнозних оцінок економічної
ефективності організаційно-технічних заходів та проектів і при певному
зовнішньому оточенні і внутрішньому розвитку проекту в майбутні періоди
дозволяє з проробкою декількох варіантів вибрати оптимальний по основним
техніко-економічним показникам. Оцінка ризиків зміни цих показників
дозволить визначити ефективність і надійність реалізації проекту в сучасних
ринкових умовах України.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ
У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ
Доц. Бутенко С. В. , доц.. Плахотнікова І. А. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Вступ. Харків є центром освітнього сервісу і входить до десятки
найбільших центрів освіти в Європі. У ньому зосереджені провідні навчальні
центри й інститути, що створює сприятливі можливості для забезпечення
спільної роботи науковців, якісного кадрового забезпечення освітніх процесів
та реалізації принципів синергії. Принципи синергії в освітньому процесі
засновані на сполученні функціонування різних систем, внаслідок
міждисциплінарного аналізу наукових ідей, методів, моделей, організації
діяльності різних підсистем, синтезу різних компетенцій і синергетичної
комунікації того, хто навчає, і того, хто навчається [1]. Тому, автори вважають,
що перетворення навчальних послуг на більш демократичні та новаторські, що
відповідають регіональним потребам є для Харківських вишів реальною
можливістю.
Аналіз останніх досліджень. Питанням демократичних перетворень, які
знаходяться в центрі синергетичних принципів у навчальних центрах і
інститутах, присвячені роботи багатьох вітчизняних та закордонних науковців,
серед яких відомі напрацювання Т.І. Левченка [1], В. П. Бранського,
С. Д. Пожарського [2], І. Слоневської, С. Пірошенко [3], В. Лутая [4],
Н. Островерхової [5] та багатьох інших. Зазначені автори розглядають
становлення синергетичної парадигми у світі, її зв'язок з науковими школами та
концепціями, розкривають її методологічну концепцію. Спираючись на
дослідження вчених, автори пропонують звернути увагу на інтегрованому
підході, який полягає у поєднанні наукової, освітньої та виробничої галузей і
цим самим забезпечує процес синергії та сприяє здатності до самоорганізації,
самодетермінації та самоуправління в освітніх послугах. Особливо це важливо
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сьогодні, коли ринок вимагає студентів з визнаними кваліфікаціями та
достатньою кількістю компетенцій, які складають високу загальну професійну
компетентність майбутнього фахівця.
Метою дослідження є обґрунтування використання та розширення
принципів інтегрованого підходу для підвищення якості підготовки інженерівбудівельників.
Виклад основного матеріалу. За визначенням Д. М. Ушакова,
інтегрованим підходом є «сполучення в ціле яких-небудь частин, або елементів
у процесі розвитку» [6]. Наразі це поняття розширюється і, базуючись на
системному підході, розглядається як процес взаємодії двох або більше систем
з метою створення нової системи, яка набуває нових властивостей завдяки зміні
властивостей та зав‘язків її елементів [7]. Міждисциплінарна інтеграція
дозволяє об‘єднати блоки знань з різних предметів на відміну від традиційного
розуміння цього принципу як епізодичне вкраплення матеріалу іншого
предмета в основний курс з метою додаткової інформації [3].
Автори пропонують розглянути інтегрований підхід не тільки у ракурсі
міждисциплінарної інтеграції, а і як втілення консорціуму науки, освіти та
виробництва. Відірваність освіти від реального будівництва, будівельного
виробництва виникає саме внаслідок небажання державних інституцій і бізнесу
брати активну участь у практичній підготовці майбутніх фахівців. Потрібно
чітко встановити завдання, вирішення яких сприяло б відповідності
випускників вимогам бізнесу.
Поєднання наукової, освітньої та виробничої галузей є необхідною
складовою інтегрованого підходу підготовки сучасних фахівців та забезпечує
виконання принципів синергії в освітньому процесі й також зумовлює
необхідність тісного зв‘язку навчальних закладів, науково-дослідних
інститутів, будівельних організацій, підприємств з виробництва будівельних
конструкцій та матеріалів.
Однією з умов забезпечення дієвості цих зав‘язків є формування нової
ролі викладачів, а саме ролей наставників і консультантів. Зміст діяльності
викладача містить у собі виконання декількох функцій: навчальної, виховної,
дослідницької й функції організатора. Для забезпечення виконання цього
завдання в університеті необхідно широко застосовувати практику наукового
стажування в науково-дослідних і науково-виробничих підрозділах,
будівельних підприємствах та організаціях, а також практика за кордоном.
Наступною умовою переходу до інтегрованої освіти є встановлення
тісних зв‘язків з підприємствами для практичної підготовки студентів і
створення умов науково-дослідної роботи студентів. Організаційною
пропозицією у цьому разі є надання можливості студентам, які беруть участь у
науково-дослідній роботі навчатися за індивідуальними програмами. Також,
керуючись досвідом інших країн, можливо введення наскрізної практики. Це
вид практики, яку студент отримує упродовж семестру на різних підприємствах
у різних кількостях годин, які сумарно повинні відповідати годинам,
закладеним у навчальному плані. Наскрізна практика є можливістю відвідати
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різні за напрямом діяльності будівельні організації та залучитися до різних за
видом будівельних робіт.
Особлива увага у забезпеченні принципів інтегрованого підходу повинна
приділятися підвищенню активності
співпраці
зі
стейкголдерами.
Довгострокова і різностороння співпраця з будівельними підприємствами й
різними організаціями дозволяє не тільки реалізовувати власні цілі, наприклад
працевлаштування), але й забезпечити виконання ряду вимог абітурієнтів і
студентів. Для категорії стейкголдерів все більш важливою стає ситуація на
ринку праці. Саме вона визначає актуальність освіти, можливість
працевлаштування, стабільність майбутнього робочого місця, кар‘єрний зріст і
високу заробітну плату. З іншого боку, для підприємств та організацій
співпраця з ВНЗ є можливістю підготовки нових кваліфікованих кадрів,
підвищення кваліфікації власних співробітників, підвищення наукового й
кадрового потенціалу вишів при проведенні науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт. Тому при визначенні «стейкголдерів» необхідно
використовувати такі критерії [9]:
 ступінь і форми їх впливу на діяльність організації;
 сила впливу різних стейкголдерів;
 критерії, якими керуються стейкголдери при оцінці результатів
діяльності;
 відповідність результатів практичної діяльності організації вимогам
стейкголдерів;
 «вигоди» від взаємодії з різними стейкголдерами (фінансові ресурси,
персонал, політична підтримка).
Не менш важливою складовою інтегрованого підходу є тісна співпраця з
роботодавцями. Перед вишами й роботодавцями стоять завдання із формування
затребуваних ринком праці професійних компетенцій в умовах навчальних і
виробничих практик. Пропонується виділити найважливіші з них, а саме такі
[12]:
 розробка переліку професійних компетенцій, які будуть придбані або
розвинені студентами в процесі проходження практики;
 сполучення компетенцій, які визначені ОПП, і змісту практики;
 максимальне наближення компетенцій, які отримуються під час
проходження практики та компетенцій, важливих для конкретних роботодавців
(партнерів ВНЗ);
 отримання зворотного зв'язку від роботодавців про рівень
відповідності сформованості професійних компетенцій з метою подальшого
корегування і покращення ОПП, підвищення ефективності програм навчання;
 пошук нових форм навчальних і виробничих практик, які
забезпечують набуття студентами досвіду практичної діяльності та сприяють їх
працевлаштуванню за фахом (наприклад, шляхом чергування з теоретичними
заняттями протягом усього навчального року; оформлення практикантів на
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роботу з оплатою їх праці; замовлення на виконання курсових і дипломних
проєктів тощо).
Щоб успішно зайняти вакансію інженера-будівельника, здобувач має
володіти досить широкими знаннями і навичками з декількох областей. Він
повинен мати компетенції і в геодезії, і в проєктуванні, і в будівельних нормах і
технічних стандартах, і навіть у менеджменті. Необхідними є, як
фундаментальні знання в галузі промислового й цивільного будівництва (а
часом і архітектури), так і практичні навички, що підтверджує думку про
розширення поняття інтегрованого підходу не тільки як міждисциплінарного,
але і його зв‘язку з виробництвом.
Висновок.
Повертаючись
до
питання
підготовки
фахівців,
компетентності яких мають відповідати сучасним ринковим умовам, потрібно
зауважити, що для вирішення низки проблемних питань освітньої, наукової й
виробничої галузей, при організації навчального процесу необхідною є
синергетична комунікація між викладачами, студентами, роботодавцями і
стейкголдерами, що забезпечує відкритість новим варіантам, сприяє ефективній
взаємодії й співпраці. Такий інтегрований підхід потребує радикальних змін не
тільки в освітніх програмах але й змін у кваліфікаційних вимогах наукових
працівників. На думку авторів, необхідно змістити акценти й підвищити
вагомість практичного досвіду наукових працівників, через зростання
спеціалізованого попиту на фахівців, підвищенню кваліфікації, стажуванню,
зв‘язку з майбутніми роботодавцями, а також методам викладання занять і
дуальній освіті. Зрозуміло, що такі зміни є складним процесом і викладачі
потребують підтримки та розуміння, необхідних знань, порад від практиків, що
вимагає збільшення фінансування освітніх бюджетів. Саме останнє повинне
бути пріоритетом державної політики, тому що освіта має стати важливою
частиною бізнесу як країни, так і Харківського регіону.
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СЕКЦІЯ 4.

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

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕНОВАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ПРОСТОРІВ В
МЕЖАХ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ
Проф. Блінова М. Ю., асп. Савчук В. В. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
У цьому дослідженні розглядається проблема реалізації на локальному
рівні різноманітних «стратегій міського розвитку» як окремої складової
імплементації концепції сталого розвитку в архітектурно-містобудівну
практику. При цьому важливим аспектом реновації розглядається збереження
та відтворення ідентичності локальної спільноти у дизайні архітектурного
середовища району.
Стратегії, в цьому випадку, визначаються скоріше як процес. Процес що
має за мету демократичні форми участі містян у плануванні розвитку. До теми
ефективних засобів взаємодії планувальників з місцевими громадами та
формування більш обгрунтованих дискурсів з політики планування
звертаються М.Тьюдвр-Джонс (M.Tewdwr-Jones) та Г. Томас (H.Thomas) [1].
Іншою причиною появи стратегій міського розвитку стають культурні
відмінності, які за словами К. Алонсо (C. Alonso) та М. Кастельса (M. Castells):
«..територіально позначають специфічні традиції та способи життя, що
відображається у різноманітних моделях поведінки та, інколи , в міжкультурній
напруженості та конфліктах» [2]. І тут очевидним є взаємовплив: саме завдяки
таким висновкам архітектурних практиків концепція сталого розвитку на
сучасному етапі й набула той самий соціо-культурний вимір.
Міста формуються завдяки містянам, що в них проживають; це простори
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зустрічей, де розігруються маленькі історії міста. Звичайно, інституції також
взаємно впливають на них шляхом планування, а також нагляду, постанов,
програм. Однак, закономірності та ритм життя на малих просторах міста є не
просто прямолінійною проекцією цивільного життя, вони задають масштаб
перетворень, які впливають на формування соціокультурної складової
концепції сталого розвитку в її останній редакції на сьогодні [3].
Пріоритетною складовою концепції сталого розвитку вважається процес
участі громадськості в процесах прийняття проектних рішень щодо формування
середовища їх життєдіяльності. Саме участю визначається і зміст, і
життєздатність запропонованих професіоналами цілей та дій з перетворень
архітектурного середовища [4]. З проектної точки зору це означає, що сучасний
підхід до реновації суспільних просторів міст повинен брати до уваги усе
можливе різноманіття соціо-культурних практик містян, що вони реалізують в
міському середовищі. Тобто для кожної більш-менш затребуваної соціальної
практики містян, що продиктована їх способом життя, традиціями та звичками,
повинно бути виділено місце в міському середовищі. Спектр такої соціальної
активності містян достатньо широкий, серед найбільш великих міських
спільнот, які об'єднуються не лише за фактом проживання в певному місці, але
й засновані на спільності інтересів і потребують архітектурне середовище,
орієнтоване на їх специфічні потреби та інтереси. Серед них можна виділити
наступні:
- різні вікові групи (діти і їх батьки, підлітки, молодь, люди зрілого віку
та ін.);
- спільноти, що розрізняються своїми фізичними можливостями (малі
діти, люди з обмеженими фізичними можливостями, люди похилого віку
- спільноти, які віддають перевагу здоровому способу життя і фізичній
активності (прогулянки, велоспорт, вуличний воркаут, скейтбординг, самокат,
ролики, біг, йога, гімнастика, рибалка, спортивні ігри тощо);
- спільноти любителів різних домашніх тварин (напр. собак, яких треба
вигулювати);
- релігійні спільноти;
- малі етнічні групи, що проживають в місті;
- територіальні общини, які віддають перевагу проводити дозвілля в
межах «свого» району;
- люди, які ведуть активне культурне життя і беруть участь в різних
освітніх і виставкових заходах, фестивалях (наприклад, групи людей, що
проводять своє дозвілля співаючи традиційні пісні та спілкуючись на дотичні
теми; групи, що на малюють на асфальті, танцюють, роблять мистецьки
перфоманси, грають музику й таке інше) [5].
Існують також і різні міські субкультури, які хоча і не вимагають окремих
зон специфічного архітектурного середовища, але періодично потребують
можливості десь збиратися для проведення певних заходів і спілкування. До
числа таких міських субкультур можна віднести:
- хобі-спільноти (мода, нумізматика, букінистика, вишивання, моделінг,
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медитація і т.п.);
- специфічні молодіжні субкультури (музичні, модні, «ролевики»,
«тусовки» і т.п.).
Відповідно існує потреба в створенні досить універсальних ділянок
міського середовища, орієнтованих на періодичне використання невеликих
груп. Таким чином, цілком закономірним є висновок про те, що сучасний
розвиток міст в ситуації конкурентної боротьби за людські ресурси
безпосередньо залежить від різноманітності і привабливості середовища, тому
питанням задоволення потреб субкультурної ідентичності містян буде
приділятися надалі все більше дослідницької і проектної уваги [6].
Так само треба відзначити, що субкультурні групи є відкритими
спільнотами і допускають одночасну участь конкретної людини в декількох з
них, однак, не дивлячись на це, для більшості з них потрібно своє специфічне
архітектурне середовище. Так, наприклад, в сучасному світі спостерігається
нова для міської культури тенденція підвищеної уваги до людей зрілого віку,
кількість яких у відсотковому співвідношенні до загальної кількості населення
неухильно зростає, а з огляду на покращення умов життя їх фізична і соціальна
активність залишається високою. Тому в розвинених країнах вже сьогодні
відбувається активне пристосування міського середовища до потреб цієї міської
субкультури, що виражається не тільки в підвищенні фактора доступності та
безбар'єрності архітектурного середовища, а й у створенні спеціальних
реабілітаційних парків, зон відпочинку і спілкування саме для цієї соціальної
групи [7].
Ця демократична проектна практика, що з однаковою повагою ставиться
до інтересів та потреб щодо міського простору різних груп містян, вже давно
увійшла в освітній процес Західної архітектурної школи як методологічний
здобуток професії. Аналіз навчальних програм з архітектури будь-яких
Західноєвропейських архітектурних навчальних закладів, а також закладів
США та Канади, показують, що вона є обов‘язковою складовою як теоретичних
дисциплін, так і практики навчального архітектурного проектування. В Україні
її також вже запроваджено. Наразі вона присутня як в теоретичних курсах, так і
в практичному проектуванні, тобто ще в університеті майбутні спеціалісти
отримують уявлення про процеси участі громадськості в прийнятті проектних
рішень, вчяться грамотному відображенню ідентичності локальних
співтовариств мешканців при проектуванні архітектурного середовища.
Наприклад, курсовий проект 3-го курсу «Свято в місті», який викладається на
кафедрі Дизайну архітектурного середовища ХНУБА, має на меті саме
розвиток навичок аналізу способу життя містян і їх культурних традицій, та їх
урахування у власних проектних рішеннях [8].
Виконання цього курсового проекту сприяє розвитку професійних
компетенцій студентів, їх критичного мислення при роботі на межі власне
архітектурних завдань та соціальної сфери, яка також потребує уваги. Тобто
навичка пов‘язувати у взаємозалежну систему морфологію архітектурного
середовища та його потенційне діяльнісне наповнення не абстрактною
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«людиною» без специфіки її способу життя, культурних традицій,
особливостей віку та фізичного стану, а певною соціальною групою з
визначеними вподобаннями та особливостями.
Однак ця методологічна настанова потребує від викладача принципового
й поступового впровадження, бо наразі ми стикаємося з певною проблемою,
коли викладач каже одне, а студенти бачить зовсім інші підходи при сучасній
реновації громадських просторів міст України, а також домінування в
інформаційних ресурсах яскравих зображень так званої «сучасної архітектури»
- переважно символічними комерційними об‘єктами. Таке повальне
захопленням набором модних форм, які бездумно копіюються з веб-сторінок у
курсове проектування, без врахування культурного контексту, специфіки
середовища та способу життя його мешканців, є загальною тенденцією, з якою
й працюють викладачі, приводячи зовсім інші приклади для наслідування,
обговорюючи проблемні кейси під час практики та теоретичних дисциплін.
Вищеозначений методологічний підхід, наразі впроваджується в
переважній більшості курсових та дипломних проектів архітектурного
факультету ХНУБА. Однак, досвід учбового проектування показує, що було б
доцільно запровадити більше програмних компонентів, що були б присвячені
імплементації різних аспектів концепції сталого розвитку, зокрема принципу
«забезпечення рівних прав і можливостей, соціально-економічного та
культурного різноманіття й інтеграції в міському просторі» з Нової програми
розвитку міст, прийнятою на а Конференції ООН із житла та сталого міського
розвитку (Хабітат-III), а також згідно Стратегії сталого розвитку "Україна –
2020" [3, с. 10; 9].
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«ОБРАЗИ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ» РАЙОНІВ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ
ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КНИГИ ДЖЕЙН ДЖЕЙКОБС
«СМЕРТЬ І ЖИТТЯ ВЕЛИКИХ АМЕРИКАНСЬКИХ МІСТ»
Доц. Чабанюк О.Я. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Вступ. Три десятиліття постсоціалістичного переходу протягом 19912021 років у країнах Східної Європи все ще виявляють проблеми у
пострадянських житлових кварталах у містах, і Україна серед них. Збірне
житло, побудоване у 1950-1980-х роках, ще слід оцінити та проаналізувати,
використовуючи нові підходи для майбутніх змін. Навколишнє середовище
житлових районів вимагає розвитку нових образів та ідентичностей, оскільки
вони займають величезні території у містах з великим населенням.
Одноманітність та стандартизація житлового будівництва постсоціалістичних
районів проживання вимагають сьогодні уваги як виклик для міст України.
Більше того, цієї проблеми немає на порядку денному у міської влади, оскільки
в містах існує багато інших економічних, інфраструктурних та суспільних
проблем. У той же час період постсоціалістичного переходу досяг 30 років і
вимагає впровадження нових стратегій, заснованих на глибоких дослідженнях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуючі дослідження
архітекторів, містобудівників, соціологів, міських географів та антропологів
обговорюють трансформацію постсоціалістичних великих житлових масивів та
соціальні виклики у рамках міждисциплінарних систем, що охоплюють
постсоціалістичні країни Східної Європи Zarecor K. [1]; Szafrańska, E. [2];
Grossmann, K., Kabisch, N., Kabisch, S. [3]; Erőss Á. [4]; Hess D.B., Tammaru T.,
van Ham M. [5]; Steiner, F. [6]; Galuszka J. [7]; Šimáček, P., Szczyrba, Z.,
Andráško, I., Kunc, J. [8]; Tsenkova, S. [9], Отріщенко Н. [10]; Черкес Б.С. [11];
Черкес Б.С. [12]; Габрель, М., Габрель, М., Лисяк, Н. [13].
З метою застосування нових підходів до аналізу та розуміння проблем про
існуючі умови житлового середовища у збірних постсоціалістичних житлових
масивах, та аналізу їх «образів та ідентичностей» побудувано методику
дослідження на концепціях, які описала Джейн Джейкобс у своїй книзі «Смерть
і життя великих американських міст» [14]. Ця всесвітньо відома авторка
надихнула громадян та дослідників своєю активністю у міському середовищі,
громадською позицією. Книга дає поштовх і для сучасних досліджень
житлового середовища та за його межами у містах різних частин світу,
наприклад: у житловому районі Дебар Маало у Скоп'є, Північна Македонія
(Velevska, M. M., Velevski, S., Ognen, M.) [15]; Індустріальний парк Сучжоу,
Китай (Miao He, Bing Chen) [16]; житлове середовище в Сеулі, Корея (Hyungun
Sung, Sugie Lee) [17] та інші. Вищезазначене дослідження прикладу Сеула
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аналізує житлове середовище та активність ходьби і показує, як це пов‘язано з
шістьма концепціями Дж. Джейкобс для життєздатності міст, включаючи
землекористування, щільність, розмір кварталів, вік будівель, доступність та
порожнечі на межі території. Список досліджень, які базуються на підходах,
описаних Дж. Джейкобс [14], [18], не містить всіх досліджень, проведених
науковцями різних країн, але в той же час доводить, що книга та її ідеї є
актуальними в наші дні і може бути реалізована для різних типів територій у
місті.
Постановка завдання. Чому ця книга була обрана для дослідження
українських постсоціалістичних житлових районів? По-перше, це книга, яка
стає надзвичайно важливою для деградованих постсоціалістичних великих
житлових масивів на пострадянському просторі, зокрема в Україні, оскільки
Дж. Джейкобс висловлює багато викликів та їх причини, які ми можемо
простежити як паралельне порівняння у постсоціалістичних житлових
мікрорайонах. По-друге, ця книга була невідома на території Радянської
України та всього СРСР до останніх років [19] постсоціалістичного переходу –
та книга незабаром надійде в Україну від видавця з українським перекладом.
Нарешті, це не часте джерело для архітектурної освіти в Україні, однак
міждисциплінарні програми, почали використовувати та згадувати цю книгу у
своїх планах курсів.
Запропоновано відзначити 2021 рік як 30 років постсоціалістичного
переходу (1991-2021 рр.) прогулянкою із книгою «Смерть та життя великих
американських міст» Джейн Джейкобс у наших руках по постсоціалістичних
житлових масивах в Україні у пошуках «образів та ідентичностей». Методика
мала на меті ознайомити студентів з книгою Джейн Джейкобс та дослідити її
концепції у постсоціалістичному місті в рамках навчальної дисципліни
протягом вересня-грудня 2020 року «Норми та типології» (III курс) на
архітектурному факультеті Харківського національного університету
будівництва та архітектури. Студенти отримували завдання у кілька етапів:
вивчення, дослідження та синтез. У статті зосереджено увагу на інтеграції
прикладних
педагогічних
методик
для
дослідження
великих
постсоціалістичних житлових масивів.
Виклад методики дослідження. Використано дидактичний підхід,
оскільки дослідження було впроваджено до лекційного курсу в архітектурній
освіті та практичних занять «Норми та типологія» (III курс) на архітектурному
факультеті Харківського національного університету будівництва та
архітектури. Навчальні завдання на практичних заняттях складаються з
наступних етапів: (1) практичні заняття на курсі були переведені на
дистанційне навчання через обмеження COVID-19 протягом вересня-грудня
2020 р. Онлайн інтернет-дослідження дозволили охопити приклади
постсоціалістичних житлових кварталів у різних містах України, як Харків,
Суми, Маріуполь, Полтава, Нікополь, Мелітополь; різноманітність міст стало
позитивним результатом онлайн-навчання, оскільки студенти повинні були
вибрати територію у своєму місті проживання, та до якої вони мали доступ; (2)
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етап навчання – ознайомлення та читання книги Джейн Джейкобс «Смерть і
життя великих американських міст» [19]; пошук понять та концепцій у книзі,
що описують подібні характеристики житлового середовища, обраного
студентами; (3) стадія дослідження – проведення паралелей між обраними
прикладами у містах та концепціями у книзі Дж. Джейкобс; обговорення
обраних прикладів, дослідження елементів понять та пошук сучасних «образів
та ідентичностей» у них; (4) стадія синтезу – дослідити як концепції Дж.
Джейкобс про «різноманітність функцій, короткі квартали, різноманітність
будівель, їх вік і стан, безпечне життєве середовище» у обраних прикладах
можуть допомогти покращити постсоціалістичні житлові території та створити
нові образи та ідентичності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метою етапу навчання
було ознайомити студентів із книгою Джейн Джейкобс «Смерть і життя
великих американських міст» [19], проаналізувати її шляхом пошуку
концепцій, що описують подібність та проблеми, що можна помітити у
житлових територіях за вибором студентів. Основна складність для студентів
полягала у тому, щоб зрозуміти, як поняття, елементи та концепції з книги, яка
описує житлові райони в американських містах, можна віднаходити в іншому
місці. У той же час, більш глибоке вивчення книги показало, що існують такі
поняття, як «використання тротуарів і парків, різноманітність функцій, короткі
квартали» та інші, що створюють теоретичну базу для аналізу прикладів
житлового середовища мікрорайону. Дискусії, які проводились онлайн в Google
Meat у рамках лекційного курсу на платформі Google Classroom, дали глибше
розуміння міждисциплінарного змісту міського середовища та підходів до
виявлення проблем у конкретному дослідженні. Спостереження проводились
студентами у обраних ними прикладах у містах проживання, що дозволило
охопити типологічне різноманіття постсоціалістичних житлових масивів в
Україні.
Етап вивчення мав на меті знайти та обговорити паралелі між обраними
прикладами в українських містах та концепціями у книзі Дж. Джейкобс.
Дискусія дозволила виявити елементи концепцій у вибраних прикладах та
провести пошук сучасних «образів та ідентичностей».
Серед обраних прикладів аналізу – мікрорайон №5 у Харкові. Це
постсоціалістичний мікрорайон, побудований у 1960-х роках. Основна
типологія житлових будинків – це 5-9-поверхові житлові будинки, які створили
монотонне забудоване середовище, будинки-вежі. Дослідження книги
дозволило виявити декілька елементів концепції, які присутні у прикладі
вивчення. Проблема різноманітності описується Дж. Джейкобс як «єдиний тип
будівель для міської ділянки – це погано, двох або трьох типів теж недостатньо,
більше варіацій стає кращим, як тільки кількість варіацій стає меншою у типах,
тоді ми отримуємо втрату або зменшення різноманітності людей та будівель‖.
«Однорідність – це своєрідний хаос» [19, с. 234], де однорідність стає
елементом характеристик монотонного забудованого середовища, а «хаос»
стирає ідентичність житлового масиву. Більш того, монотонне забудоване
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середовище є результатом дублювання типових серій проектів житлових
будинків та дублювання функції на всій території мікрорайону №5. Згідно з
книгою, «різноманітність, а не дублювання стимулює перехресне
використання» [19, с. 140]. Таким чином, різноманітність – це елемент
концепції, який може стати метою житлового комплексу в майбутньому
розвитку та стимулювати перехресне використання території.
Дослідження визначає різноманітність як елемент, протилежний
монотонності, що викликає оновлення «образів та ідентичностей» житлового
мікрорайону. Одноманітність поширюється на всю територію прикладу
дослідження, за винятком висотних будівель-веж вздовж житлового
мікрорайону, що підвищує концентрацію мешканців. Однак «жодна
концентрація жителів не є достатньою, якщо інші обставини стримують
різноманітність або перешкоджають його розвитку» [19, с. 217]. Елемент
концепції як генератор різноманітності в прикладі аналізу стосується вуличної
мережі, де «часті вулиці – це засіб для досягнення мети, яка породжує
різноманітність, яка допомагає багатьом людям достатись до своїх місць» [19,
с.198]. Проте вулична мережа складається з частих доріг та проїздів, це
переважно під'їзди до кожної будівлі, та організовують сітку, що не створює
різноманітності для людей. Мешканці використовують звичайні напрямки по
всій території, і це не працює в прикладі аналізу, оскільки «суміш людей на
вулиці одночасно повинна бути кількісно обґрунтовано пропорційною цій
суміші в інший час» [19, с. 176]. Відсутність різноманітності та перехресного
використання території спричиняють нерівномірність використання вулиць.
«Образи та ідентичність» прикладу аналізу утворюють виявлені елементи
концепції. Ідентичність прикладу аналізу не розроблена і не має
різноманітності у перехресному використанні та однорідності образу.
Головною метою етапу синтезу було показати, як концепції Дж.
Джейкобс про «різноманітність функцій, короткі квартали, різноманітність
будівель, їх вік і стан, безпечне середовище проживання в районі» можуть
допомогти поліпшити приклади постсоціалістичних житлових мікрорайонів і
розвивати в них нові образи та ідентичності.
Вищезазначений приклад аналізу, мікрорайон №5 у Харкові, отримав
багато дискусій щодо безпечного середовища проживання у районі. Елемент
концепції безпечного середовища у мікрорайоні №5 стає негативною рисою
ідентичності, оскільки мешканці не відчувають безпеку в деяких зонах району.
«Соціальне середовище великих міст лише частково підтримується поліцією.
Перш за все, це підтримується складною свідомою мережею контролю та
нагляду, сплетеною самим мешканцями» [19]. Контроль безпечного середовища
з боку мешканців відсутній: вулицями не користуються однаково протягом дня,
випадкові люди можуть приїхати на територію, соціальна згуртованість жителів
не розвинена. Варто згадати, що небезпечне середовище здебільшого
з‘являється вздовж тротуарів, на які орієнтовані вузькі бічні фасади житлових
будинків без вікон. Дж. Джейкобс зазначає, що «вулиця, яка інтенсивно
використовується, як правило, безпечна» [19]. Однак територія має проблеми в
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безпечності середовища. Аналіз прикладу дав не лише місця з низьким рівнем
безпеки, але і визначив вулиці, якими мешканці часто користуються у денний
час.
Висновки. Дослідження та обговорення концепцій Джейн Джейкобс дали
наступні результати: (а) різноманітність функцій – може стимулювати нові
образи активної присутності мешканців у їх житлових районах; (б) короткі
квартали – можуть розвинути можливості для частих поворотів у
мікрорайонах, утворювати нові ідентичності для менших спільнот у
мікрорайонах; (в) генератори різноманітності віку та стану будівель –
щільність зростає у великих житлових мікрорайонах з будівництвом нових
житлових будівель, тоді як постсоціалістичне панельне житло залишається з
низькою якістю, що знижує розвиток позитивних образів та ідентичностей; (г)
безпечне середовище проживання у районі, порожнеча та порятунок
житлових районів – великі житлові райони потребують оновлення функцій
уздовж тротуарів, місцевих парків для підвищення рівня безпеки та комунікації
як соціально позитивні аспекти для людей у районах масової
постсоціалістичної забудови.
Стаття зосереджена на інтеграції прикладних педагогічних методологій
для дослідження великих постсоціалістичних житлових масивів у
міждисциплінарних рамках фундаментальної літератури з урбаністики та
дивиться у майбутнє для нових міжнародних співпраць у напрямку досліджень
та викладання.
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ПОШУК ТВОРЧИХ ІДЕЙ МЕТОДОМ МАКЕТУВАННЯ
В КУРСОВОМУ ПРОЕКТУВАННІ
Ст. викл. Корнілова Л. В. (Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Процеси, які відбуваються до модернізації та переходу на нові стандарти
вищої професійної освіти формулюють нові вимоги до рівня підготовки
фахівців-архітекторів. Архітектори, як фахівці-професіонали, повинні
відповідати швидко мінливих соціально-економічних умов, розвитку та
впровадженню новітніх технологій, бути здатні самостійно вирішувати складні
професійні проблеми створення сучасних споруд, які мають естетичну цінність.
Професійна самосвідомість архітектора як фахівця з проектування предметнопросторового середовища сьогодні відштовхується від бачення архітектури в
єднанні образно-композиційної і конструктивної сторін, що передбачає рівний
ступінь розвиненості раціонального мислення і інтуїції. В існуючій сьогодні
системі архітектурно-художньої освіти домінують закони інженерно-технічного
раціоналізму. У технічних вузах архітектурні спеціальності в більшій мірі
пов'язані з технологічними питаннями будівництва, в той час, як в підготовці в
архітектурно-художніх вузах робиться акцент на процеси творчого
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самовираження майбутнього фахівця. До студентів, які навчаються на
архітектурних спеціальностях в технічних вузах, особливе значення набувають
питання творчої самоактуалізації, розкриття творчого потенціалу. Завданням їх
професійної освіти стає пошук і впровадження інноваційних технологій, що
дозволяють студентам з більшою ефективністю створювати творчі проекти,
гармонійно поєднуючи конструктивні-технологічні та художньо-естетичні
рішення. У зв'язку з цим, актуальним стає оволодіння ними в процесі
професійної підготовки способами проектної діяльності, які ініціюють творчу
активність, самостійність і нестандартність у вирішенні творчих завдань та
звертають увагу на художньо-естетичну значущість створюваних продуктів. До
таких способів, які впливають на здатність аналітично оцінювати хід рішення
проектної задачі та формувати у них образне просторове мислення, є макетне
проектування. Макет - це інструмент, який володіє наочністю і допомагає
розвинути об'ємне-просторове уявлення, один з перевірених способів передачі
інформації, найбільш зриме засіб вираження думки, тимчасове узагальнене
подання до великих мас і щодо абстрактних форм, що несе в собі сумарний
функціональний і конструктивне зміст [1 ]. Макетування має багато переваг
перед традиційними графічними методами. Зазвичай архітектор поступово
переводить образ майбутнього об'єкта в графічне зображення, при макетування
це відбувається швидше. За допомогою макета творчий задум автора отримує
наочне вираження в матеріальному виконанні. Архітектурні макети
відображають ряд властивостей майбутньої споруди, так в першу чергу стають
зрозумілі геометричні та просторові особливості майбутнього об'єкта в
певному масштабі. Макетування по-особливому стимулює творчу думку і
породжує нові ідеї. Сприйняття об'ємно-просторової композиції проектованих
будівель і споруд на кресленні істотно відрізняється від сприйняття
побудованого об'єкта. Студент-архітектор поступово вчиться перетворювати
розумовий образ майбутнього об'єкта в графічному зображенні, при
макетування це відбувається швидше.
Історичний аналіз витоків такого засобу професійної підготовки як
макетування та специфіки його впливу на розвиток творчої активності в
навчальних програмах архітектурних та інженерно-архітектурних вузів,
доводить, що архітектурний макет є продовженням і розвитком ідей «Баухауза»
(1919-1933), навчання в якому було засноване на методиці цілісного розвитку
художньо-творчих здібностей з метою розвитку професійної творчої активності
і успішної підготовки студентів до практичного архітектурного проектування.
Застосування макетування в навчальному процесі також пов'язане зі школою
ВХУТЕМАСу. Починаючи з 20-х років ХХ століття, на архітектурному
відділенні ВХУТЕМАСу студенти опановували закономірностями просторової
форми. Макетний пошук форми здійснювався за допомогою різних матеріалів,
таких як дерево, метал, папір, з використанням ниток, дроту та інших
матеріалів. Широка художньо-композиційна практика 30-х років з методичної
точки зору досі становить значний інтерес. Так, в кращих макетах студентів
молодших курсів відпрацьовувалися певні якості простору, форми, пластики.
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Макетування було обов'язковим в курсовому і дипломному проектуванні. З
середини 1930-х по 1950-і роки, в так званий період "освоєння класичної
спадщини", ескізне макетування поступилося місцем графічному виконанню
задумів. Друге народження макетування отримало в архітектурних школах з
початку 50-х років, перш за все як засіб розкриття містобудівних рішень, а
потім при проектуванні об'ємно-просторових композицій споруд та інтер'єрів у вигляді макетного "конструювання". Найважливішою віхою в розвитку
макетування є придбання ним характеру методу проектування.
Ескізне макетування в процесі самого акту творчості - один із засобів
активізації проектного процесу. Воно набуло широкого розвитку в усіх
архітектурних школах. Макет або модель в архітектурі - одне з найбільш
виразних засобів демонстрації архітектурної думки та спосіб передачі
інформації про архітектурні форми. На відміну від креслення або малюнка
макет є об'ємним зображенням форми і її елементів [2]. Метод робочого
макетування сприяє активному освоєнню теми, робить сам процес
різноманітним і цікавим. З макетуванням пов'язане використання можливостей
фотофіксації як попередніх, так й остаточних варіантів з метою розкриття
задуму автора з найбільш характерних і переконливих напрямків. Саме
макетування стимулює творчу думку, викликає нові ідеї та сприяє творчому
пошуку. Макетування розвиває здатність зорово сприймати і оцінювати
рішення, робить задум наглядним. Організація виконання робочого макету на
етапах проектного пошуку поряд з графічним ескізуванням стає творчим
методом варіантного проектування. Мета макетування – створення найбільш
виразної та змістовної зовнішньої форми будівлі, що закріплюється у кресленні
або експозиційному чистовому макеті, які виконуються пізніше.
Логіка виконання курсового проекту може бути представлена як
послідовність процедур (по Б. Г. Бархіну) [3], які можуть бути, в свою чергу
розглянуті як складові компоненти процесу макетного проектування: 1)
підготовчий, передпроектний, в якому відбувається осмислення програми
проектування, висування головної мети; 2) пошуковий, який організовує
взаємодію студента та педагога в процесі виконання навчального завдання, це
момент творчого пошуку і початку розробки; 3) регулююючий , який
контролює сам процес творчої розробки, доцільність рішень, правдивість
архітектурно-образного змісту; 4) заключний, аналізуєючий, який включає
обговорення і аналіз проміжних результатів, а також остаточного - завершеного
курсового проекту. Кожному моменту розробки повинен відповідати певний
рівень організації та впорядкованості дії. Підготовчому моменту відповідає
формулювання цільової установки, виходячи з виданого завдання та вивченої
інформації. Пошуковий момент містить ескізування (виконання ескізів вправ в
графіці або макеті). Заключний момент навчального процесу полягає в оцінці
робіт, підведенні підсумків і обговорення результатів. Дані процедури можуть
послужити основою змісту етапів методики курсового проектування.
Починаючи з 2 семестру I курсу макетне проектування лежить в основі
або присутній у виконанні всіх курсових архітектурних проектів, які
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виконуються з дисципліни «Основи архітектурного проектування». Сутність
цього процесу - виконання курсових проектів, заснованих на макеті, завдання
яких ускладнюються по мірі їх виконання. Мета виконання курсових проектів розвиток творчої активності студентів архітектурної спеціальності; задача розвиток певних компонентів творчої активності на етапі виконання кожного
курсового проекту. На кожному етапі реалізації методики відповідно до логіки
творчого процесу використовуються приватні методи архітектурного
проектування - графічне, предметне і просторове моделювання та робоче
макетування. Макетування - це також творчий процес пошуку архітектурної
композиції. У роботі над проектом макет, перетворюючись в певній
послідовності, є дуже важливою ланкою процесу проектування. У макетування
досягаються наступні цілі: 1. Макетування прискорює творчий пошук і
полегшує наочну візуальну перевірку об'ємно-просторової, композиційної та
конструктивної побудови об'єкта або групи об'єктів - в цьому випадку воно
носить характер робочого макетування. 2. Ескізний макет служить матеріалом
для перевірки і вивчення певних закономірностей об'єкта. На макеті можна
перевірити конструктивну структуру, відтворити і вивчити інсоляцію, природне
освітлення. В цьому випадку макет зближується з аналоговими моделями.
Аналогові моделі служать, наприклад, для перевірки статичних якостей
просторових структур (жорсткості, несучої здатності і т.д.). 3. Макет служить
ілюстрацією кінцевого результату проектування. В цьому випадку макет є
чистовим. У процесі макетування відбувається перевірка співвідношень між
частинами об'єкта, перевіряються різні точки зору і, що особливо важливо,
встановлюється візуальний зв'язок між співвідношеннями внутрішнього і
зовнішнього простору. Макетування розвиває здатність зорово сприймати і
оцінювати рішення, виконане в невеликих масштабах. Розробка в ескізному
макеті об'єкта сприяє пошуку архітектурного образу і конкретизує тривимірне
уявлення про спорудження.
Сучасні технології дозволяють виконувати макети c допомогою
комп'ютера. Однією з перших комп'ютерних скульптур-моделей була
скульптура Чарльза Ксури. Вона була створена в 1968 році за участю професора
Леслі Міллера, колеги Ксури по Групі Досліджень в області комп'ютерної
графіки. Міллер написав програму, що включала параметри управління,
експериментуючи з якими, Ксури створив скульптуру. Компанія, яка володіла
тривісним фрезерним верстатом з ЧПУ, взялася за виготовлення дивини [4].
Апарати тривимірного друку набули найширшого розповсюдження в
виготовленні макетів. 3D-друк повністю змінили уявлення про багатьох
технологічних процесах і істотно полегшили роботу сучасних архітекторів,
надавши їм широкі можливості для реалізації своїх ідей. Ця технологія багато в
чому спрощує сам технічний процес виготовлення макета, але поки цей процес
не завжди є досконалим і залежить від технічних характеристик верстата, що
створює модель, а також через відсутність такого обладнання в вузах України.
Хочеться відзначити, що поява тривимірної комп'ютерної графіки, за
допомогою якої створюються віртуальні макети, все одно не може замінити
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реальний відчутний макет з паперу або з якогось іншого матеріалу. Людина
завжди краще сприймає матеріальну форму, і тому макетування буде
розвиватися і вдосконалюватися, являючи собою складову частину процесу
архітектурного
проектування.
Ефективність
застосування
об'ємного
макетування може бути досягнута шляхом:
- поліпшення якості проектних рішень (при ліквідації помилок,
пов'язаних з взаємопогодженістю різних частин проекту і ін.),
- вдосконалення самого процесу макетування;
- поліпшення якості підготовки архітектурно-будівельних кадрів.
Архітектурна модель - макет будівлі або споруди - найбільш дохідливо
і повно розкриває властивості та закономірності організації простору і
архітектурних форм, сприяє розвитку образного і об'ємно-просторового
мислення як у проектувальників, так і у студентів-архітекторів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО
ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ДО ІНКЛЮЗІЇ
Доц. Шарлай О.В. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури).
Міський суспільний простір - це міська територія потенційно доступна
всім членам міської громади, що забезпечує успішність реалізації
функціонально-дієвих процесів, сприяє комунікації і солідарним діям всіх
громадян спільноти, формує і відтворює міські ідентичності.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я кількість сліпих
людей в світі становить близько 40 мільйонів осіб, без урахування слабозрячих,
які також мають свої особливі потреби в повсякденному житті. В Україні за
неофіційною статистикою (офіційні дані досі відсутні) сліпих людей
налічується від 50 до 70 тисяч. В Харківській області в 2017році зареєстровано
17913 випадків захворювань на глаукому (662людини на 100 тисяч населення).
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За даними ВОЗ в світі налічується 135 мільйонів людей з вадами зору. Щороку
кількість сліпих в світі зростає на 1-2 мільйони. За прогнозами до 2020 року в
світі житиме понад 100 мільйонів сліпих, бо кожні 5 секунд втрачає зір 1
доросла людина, а кожну хвилину – 1 дитина. Для України ця проблема
надзвичайно актуальна, оскільки дитяча сліпота і хвороби зору займають 4
місце серед причин інвалідності дітей в країні[1,2].
Головною проблемою людей з порушеннями зору є неповне сприйняття
оточуючого середовища. Незрячій людині важко орієнтуватись в просторі, тому
вона повинна мати інші джерела інформації – звукові або тактильні. [3]. Маючи
інформацію про місце розташування людина зі слабким зором за допомогою
тактильних покажчиків, світлофорів зі звукофонами, таблиць з текстом Брайля
значно простіше орієнтується в просторі. Для сліпих і людей зі слабким зором
«безбар'єрне середовище» - це не тільки спеціальні засоби соціальносередовищної адаптації, але і всім відомі пристосування, необхідні для всіх
категорій населення (тротуари, бордюри, сходи, поручні). Проблема адаптації
людей з особливими потребами полягає в тому,що впродовж довгого часу, до
середини ХХ сторіччя, планування і забудова міст, інших населених пунктів,
формування житлових і рекреаційних зон, а також розробка транспортних
засобів не враховувала потреб людей з особливими вимогами.
Згідно нормативним документам до мало мобільних груп належать:
інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, інваліди з вадами зору і слуху,
особи віком старше 60 років, тимчасово непрацездатні, вагітні жінки, люди з
дитячими візочками, діти дошкільного віку [4]. Таким чином, особливі потреби
має значна кількість соціальних груп і тому все, що має бути зручним для
інваліда, буде зручним і для всіх інших людей, незважаючи на те, що вони не
мають особливих потреб.
Наприкінці ХХ сторіччя в архітектурі і містобудуванні формується запит на
створення простору, який би задовольнив усіх. З'являється концепція
інклюзивного міста і універсального дизайну, яка націлена на створення
середовища що враховує потреби всіх відвідувачів незалежно від віку,
соціального статусу або стану здоров'я. Головне завдання проектувальника усунення бар'єрів і надання кожному можливості реалізувати власні плани
діяльності. Автором концепції є американській архітектор і дизайнер Рональд
Мейс і складається вона з 7 основних принципів:
- рівні можливості для використання простору;
-

-

гнучкість у використанні – різні уподобання, адаптація для шульги,
можливість пересуватись різними темпами, використання аудіо- та відеоформатів;
простота та інтуїтивність передбачає використання легкозрозумілого
дизайнерського оточення;
зрозуміла інструкція - передача інформації має здійснюватись легко та
ефективно незважаючи на здібності користувача (вади слуху, зору,
маломобільна людина чи іноземець);
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-

толерантність до помилок – небезпечні наслідки від помилки мають бути
мінімізовані;
мінімальні зусилля – ефективне використання всіх компонентів при
незначних фізичних напруженнях[5].

На даний час в Україні поки відсутня цілеспрямована містобудівна
політика по створенню інклюзивних міст. З 5 українських міст зі списку
кращих міст світу, жодне не відповідає вимогам людей із особливими запитами.
Але перші результати прагнення до створення середовища яке б відповідало
міжнародним стандартам надання сервісу та забезпечення доступності для всіх,
реалізовані в аеропорту «Бориспіль» – єдиному в Україні, де враховані вимоги
до організації обслуговування різних категорій пасажирів. В Вінниці, Львові,
Дніпрі з 2016 року розпочато облаштування тактильною плиткою тротуарів і
зупинок суспільного транспорту.
В 2007 році в Україні затверджені Будівельні норми «Доступність
будинків і споруд для маломобільних груп населення» ДБНВ.2.2-17:2006., де
також реалізуються ідеї створення інклюзивного середовища. Так, у пункті
4.4 «Проектні рішення об‘єктів, доступних для інвалідів, не повинні
обмежувати умови життєдіяльності інших груп населення. З цією метою слід
проектувати адаптовані до потреб інвалідів універсальні елементи …які
використовуються усіма групами населення. Необхідність застосування
спеціалізованих елементів, що враховують специфічні потреби інвалідів,
установлюється завданням на проектування», тобто мова йде про проектування.
В умовах адаптації існуючого міського середовища дії мають відбуватись
почергово [6]. Передусім необхідно встановити обладнання, що запобігає
загрозам життю – облаштування тротуарів і пішохідних переходів, перонів
станцій залізничного транспорту, підземних переходів. Для покращення
інформаційно-комуникативного забезпечення передбачено дублювання
візуальних табло, схем, повідомлень, та ін. перекладом з використанням
шрифту Брайля.
Облаштування тротуарів. В Україні не тільки люди з вадами зору часто
наражаються на небезпеку на вулицях, оскільки водії порушують норму
паркування, передбачену правилами дорожнього руху, відносно обов‘язкових
двох метрів тротуару для пішоходів. Травматичні ситуації створюють також і
автомобілі, що паркуються просто на пішохідному переході. Для фіксування
межі території пішоходів використовують смуги з тактильної плитки. Таке
облаштування не тільки полегшує пересування людям з вадами зору, а й
допоможе орієнтуватись водієві, бо структурований простір транспортної
інфраструктури дисциплінує і запобігає порушенням, убезпечує здоров‘я
пішоходів. Смуги тактильної плитки розташовують вздовж тротуару на відстані
0,8м. від бордюру [6,9].
Залежно від призначення покажчики поділяються на дві групи: попереджувальні (перед небезпечними ділянками, в місцях зміни напрямку
руху, перед світлофорами і пішохідними переходами, перед входами в будівлю
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або підземний перехід) і направляючі (вздовж тротуарів, підземних переходів,
перонів метро або залізничних станцій) [6,10].
Тактильні плитки виготовляють з кераміки, сталі, резини, бетону або
керамограниту і на сьогоднішній день в Україні існує близько тридцяти фірмвиробників тактильної плитки.
Різниця між основним покриттям і тактильною смугою має становити
не менше 30 люкс. Розмір таких плиток зазвичай: 400*400*8,5 мм,
300*300*80мм, 500*500*100мм. Водопоглинання становить не більш 0,02%.
Класс прочности – 7. Покриття має бути легким для
прибирання снігу та
бруду, тому матеріал повинен бути стійким до хімічних речовин [11].
Застосування цього засобу структурує містобудівний простір,
регламентує поведінку всіх учасників руху незалежно від віку, стану здоров‘я,
значно підвищує безпеку і комфортність пересування, що повністю відповідає
концепції інклюзивного міста.
Важливим заходом згідно вимог стандартів «безбар‘єрної» архітектури є
пониження висоти бордюрних каменів в місцях перетину тротуару з
проїжджою частиною до 4см. При цьому бордюрний камінь фарбують в жовтий
або білий колір [12].
Підземні переходи. В першу чергу потрібно забезпечити достатнє
освітлення, оскільки люди зі послабленим зором можуть не помітити
перешкода. Крім того, сходи мають бути замарковані і облаштовані
поручнями, а впродовж напрямку руху укладають направляючі тактильні
смуги, а в точках зміни напрямку руху – попереджувальні.
Часто підземні переходи обладнані електричними підйомниками чи
ліфтами. Зона перед входом до такого ліфту повинна мати попереджувальну
тактильну поверхню. В випадках, коли необхідно використовувати сходи
потрібно маркувати перш1у і останню сходини жовтою чи білою фарбою.
Допускається також маркування краю всіх сходинок. Виділяти кольором всі
сходи небезпечно, бо людина зі слабким зором не зможе визначити краю
сходинки.
Особливу увагу слід приділити облаштуванню поручнів. Звичайно вони
мають бути розташовані на висоті згідно діючим нормативам і але було б
корисно розташування на них інформаційних таблиць шрифтом Брайля.
Наприклад, на виході з метро або підземного переходу – назви і напрямки
прилеглих вулиць, на залізничних станціях – розклад потягів і ін..
В рамках курсового проектування на всіх рівнях освіти слід приділяти
додаткову увагу відповідності генеральних планів вимогам безбар‘єрної
архітектури. Необхідно звертати увагу студентів на обладнання території всіма
без пековими засобами при проектуванні в умовах міського оточення. Як
необхідний елемент будівлі суспільного призначення сприймаються пандуси,
але цього замало.
В рамках курсу «Психологія сприйняття архітектурного середовища» на
кафедрі інноваційних технологій архітектурного середовища студентам була
запропонована тема дослідження сучасних суспільних просторів з метою
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виявлення потенційно конфліктних зон. Вибраний за допомогою GOOGLE
MEPS приклад громадського простору треба було проаналізувати з точки зору
особливостей функціонального зонування (також в часовому вимірі),
пішохідних транзитів, наявності зупинок транспорту (виходів з метрополітену)
і схематично їх відобразити. Накладання схем дає можливість спрогнозувати
можливі конфлікти і незручності і запобігти іх виникненню, використовуючи
вищенаведені засоби. Невелика за обсягом робота привертає увагу студента до
вимог інклюзивного середовища, знайомить з світовим досвідом вирішення
таких проблем, а обговорення на семінарі дозволяє розширити обсяг
інформації. Студенти завжди мають пам‘ятати, що містобудівне середовище є
матеріальною структурою для функціонально-діяльностних процесів і має
забезпечити успішність і комфортність споживання для всіх.
Висновки:
1. Міський суспільний простір має забезпечити не тільки функціональнодіяльності і комунікативні процеси, він має надати можливість для
формування нових типів ідентифікації людини.
2. При проектуванні суспільного простору необхідно намагатись
спрогнозувати напрямки його подальшого розвитку і забезпечити
успішність формування оптимальної моделі.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
БАКАЛАВРІВ В УМОВАХ КОНКУРСНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ.
Ст. викл. Вещев В.Є. (Харківський національний університет будівництва
та архітектури).
Вступ
Навчання архітекторів –дизайнерів на кафедрах архітектурного
факультету ХНУБА- багатогранний комплексний процес, орієнтований на
всебічно підготовленого фахівця.
Розглядаючи особливості формування
майбутніх бакалаврів в переддипломний період на а 4-му курсі, викладацький
склад має подвійну відповідальність, бо саме на цьому етапі студентархітектор має довести свою професійну спроможність. Підвищена увага до
залучення найбільш активної творчої молоді до проблем формування
архітектурного середовища на реальному підґрунті одне з непростих, але
дуже цікавих завдань. Надане дослідження розглядається як складова
загального напрямку в навчальному процесі на кафедрі інноваційних
технологій дизайну архітектурного середовища (ІТДАС) та з урахуванням
Навчальної програми кафедри дизайну архітектурного середовища (дисципліна
«Архітектурне проектування» [1] при Харківському національному
університеті будівництва і архітектури та тематикою науково-практичного
гуртка «Інноваційні засоби формування сучасного міського середовища в
умовах конкурсного проектування».[2].
Методи дослідження
У дослідженні застосовано парадигму системного підходу, згідно якому
навчальний процес та підготовка фахівців-архітекторів в вищих навчальних
закладах розглянуто як відкрита динамічна система, з великим числом
елементів, що має нелінійний характер міждисциплінарних зв'язків.
Результати дослідження
Останні роки, відповідальність ректоратів та адміністрації
вищих
навчальних закладів значно зросла, та вимушує постійно переглядати кадровий
складу науково-педагогічного працівників (НПП), до відповідності
ліцензійним умовам. Процес цілком зрозумілий. Водночас, як що інтегрований
підхід до багатьох вищих навчальних закладів, що відносяться до «технічних»
галузей, можна вважати повністю доцільнім, то для ВНЗ, де існують
архітектурні факультети (спеціальність 191), таке «узагальнення» не можна
вважати досконалим.
За висловами відомого знавця проблем сучасної архітектурної освіти
проф. КНУБА, Кащенко В.О, «…проектувальник перетворюється в зодчого, в
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творчу особистість… Окрім того,що архітектор володіє базовими знаннями, він
повинен бути філософом, істориком, художником.. .» [3]. Гармонійний симбіоз,
архітектурної творчості, що з давнини оцінюють як «...користь, міцність та
краса…»[4] якось поступово позбавляється вагомості таких понять як творчість
і краса, акцентуючи увагу лише на наукову складовій навчального процесу,
залишаючи позаду професійну підготовку.
Не принижуючи значення наукових досліджень в процесі навчання ми
таки маємо розуміти, що не стільки наукові або спортивні досягнення
майбутнього бакалавра архітектури стануть йому в пригоді в умовах реального
життя і праці в проектних установах, а саме практичні професійні навички
архітектора-проектувальника.
Враховуючи надане зауваження,
можна стверджувати, що саме
професійні здобутки майбутніх архітекторів, які вони отримали під час саме
професійних (а не тільки наукових) змагань а мають бути враховані як такі,
що заслуговують уваги при стимулюванні педагогів-практиків до підвищення
своєї професійної активності.
Аналіз багаторічного досвіду участі студентів ХНУБА (каф. ІТДАС 20102020р) в конкурсних змаганнях, на практиці довів, що можна виявити 7-8
основних напрямків змагань, де студентська молодь має довести свій
професійний рівень. Головні відмінності напрямків професійних ( переважно
студентських) конкурсних змагань полягають у декількох напрямках :
а) – масштаб (або обсяг) залученої до конкурсу аудиторії;
б) – категорії організаторів та спонсорів конкурсних змагань;
в) – характер підтримки конкурсу визнаними професійними об‘єднаннями та
структурами МОНУ ;
г) – термінами, що до підготування проектних пропозицій;
д) – окремими (специфічними) вимогами до учасників, що обов‘язково мають
бути враховані в конкурсному рішенні;
є) – можливістю (або відсутністю можливості) отримання додаткової
інформації та порад від організаторів під час конкурсних перегонів;
ж) – характером моральних та матеріальних заохочень, тощо.
На підставах цього розподілу конкурси поділяються на категорії:
1. Національний або регіональний відкритий архітектурний конкурс за
ініціативою місцевих органів самоврядування та за підтримкою регіональних
відділень НСАУ або НСДУ.
2. Національний професійний конкурс для студентів за ініціативою
національних асоціацій або центрів будівництва, за підтримкою провідних
будівельних компаній, дистриб‘юторів, постачальників та виробників
комплектуючих, тощо.
3. Регіональний професійний конкурс для студентів та молодих архітекторів з
будівництва або благоустрою, за ініціативою регіональних громадських спілок,
об‘єднань та організацій та за підтримкою комерційних фірм і об‘єднань.
4. Традиційний національний огляд - конкурс дипломних проектів для
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випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти
України (з міжнародною участю), що організується адміністрацією провідних
архітектурних і мистецьких факультетів вищих навчальних закладів, за
підтримкою Національної спілки архітекторів Україні, Української Академії
архітектури. ( Нажаль, на даний час конкурс проходить по за уваги МОНУ);
5. Професійний бліц-конкурс (startup) на кращу концептуальну ідею
архітектурно-дизайнерського рішення забудови або благоустрою міського
середовища, що найчастіше проходить під час або напередодні традиційного
огляду конкурсу або міжнародних (національних) наукових конференцій (див
п.4)
6. Професійний конкурс на краще архітектурно-дизайнерське проектне рішення
за тематикою господарчо-договірних робіт кафедр архітектурних факультетів
вищих навчальних закладів за ініціативою керівництв факультету або окремих
кафедр.
7. Конкурси громадських ініціатив або креативних ідей під патронатом
місцевих та регіональними органів самоврядування
8. Міжнародні архітектурні конкурси для студентів та творчої молоді
Досвід діяльності багатьох ВНЗ архітектурного спрямування (в т. р і
ХНУБА) доводить, що саме випускники архітектурних шкіл, які активно
приймали участь в професійних архітектурних та студентських конкурсах,
стають найбільш затребувані в сучасній індустрії архітектурно-будівельного
бізнесу. Навички, здобуті під час конкурсних перегонів в навчальних закладах,
роблять
молодих
архітекторів
більш
мотивованими
та
конкурентоспроможними.
За висловами знавця конкурсної справи Сергія Юнакова , що багато років
бере участь в організації професійних змагань «STEEL-FREEDOM», всіляко
залучаючи творчу молодь до якомога ширшого застосування металевих
конструкцій, "...амбітному студенту важливо, щоб його не тільки оцінив
викладач, а й практикуючий архітектор.." [5]. І ці слова в котрий раз
підкреслюють важливість професійного поєднання навчального процесу з
практикою, саме котру і дає участь в фахових змаганнях. До того ж, саме без
амбітності, та наявності «…здорового творчого авантюризму, притаманному
молоді... неможливо уявити майбутнього проектувальника, митця, зодчого.» [6]
Про мотивацію студентів до участі в професійних конкурсах.
Сучасний студент, за переважною більшістю, суттєво відрізняється від
молоді, що отримувала вищу освіту 40 - 50 років тому. Лише заклики, до участі
у «соціалістичному змаганні» на «почесне право» бути кращим, зараз вже не
спрацьовують. Тут, аби залучити майбутнього бакалавра або магістра , до
участі в конкурсі, визначальне значення має бажання саме його педагогічного
керівника , (тобто мотивація куратора) надати прагматичні аргументи , що
мають довести студентові доцільність цієї участі. За даними досвіду роботи
тематичного гуртка « Інноваційні засоби формування сучасного міського
середовища в умовах конкурсного проектування» , окрім заохочень, що
обіцяють організатори конкурсів, найбільш ефективними можна визнати
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наступні:
1. Зарахування конкурсного проекту ( за будь який результат), як поточну
курсову роботу.
2. Зарахування вдалого конкурсного проекту що має комплексні архітектурно дизайнерські складові, як суцільну курсову роботу за підсумками семестру.
3. Нарахування додаткових рейтингових балів, за участь (або перемогу) на будь
–яких етапах конкурсних перегонів.
4. Можливість під час виконання конкурсного завдання працювати колективом
тимчасової творчої групи ( 2-4 студенти) , що має підвищити шанс на перемогу
на будь-кому етапі.
5. Моральна підтримка учасників та переможців етапів конкурсу Подяками
керівництва факультету та ВНЗ, організація виставок кращих робіт в
приміщеннях ВНЗ, публікаціями
конкурсних досягнень в багатотиражних
виданнях та на сайті університету.
6. Пропозиція* з урахування професійних здобутків бакалавра , що
підтверджені дипломами переможця ( або переможця в номінації) різного
ступеню, як додатковий бал при вступі до магістратури.
Тобто, сучасна підготовка майбутніх архітекторів, в умовах постійного
підвищення конкуренції, як серед освітніх ВНЗ, так і на ринку праці
об‘єктивно доводить про необхідність активного залучення архітектурного
студентства до участі в професійних конкурсах.
Огляд існуючих можливостей для участі в професійних конкурсних
змаганнях для сучасного студента-архітектора, надає достатньо поширений
перелік в різноманітних професійних випробуваннях. Особливо доречна
участь в конкурсному проектуванні , коли вимоги до конкурсних завдань
співпадають , або доповнюють кваліфікаційні вимоги до майбутніх бакалаврів
або магістрів архітектури.
Висновки:
На підставі розгляду засобів підвищення ефективності професійного
навчання та фахової майстерності
майбутніх архітекторів
зроблений
розгорнутий аналіз сучасної системи конкурсних змагань для студентської
молоді.
- Узагальнені фактори заохочення що до участі студентів в конкурсах різного
рівня під час навчання на архітектурних факультетах, та в тематичних гуртках,
що засновані на кафедрах,
- Встановлені головні чинники, що мають поліпшити професійну майстерність
майбутніх архітекторів під час навчання та до спонукання викладацького
складу до більш активного залучення студентів саме до професійної складової в
навчальному процесі під час конкурсного проектування.
- Доведена ефективність сумісництва роботи над конкурсними та курсовими
проектами за тематикою існуючих або скорегованих навчальних програм, що
значно підвищують відповідальність та фаховість майбутнього архітектора.

360

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА :
1. Навчальна програма з дисципліна «Архітектурне проектування» розробник кафедра ДАС
ХНУБА 2018р
2. Витяг з Протоколу№3 засідання кафедри ІТДАС ХНУБА від 24.09.( затверджений Радою
АФ від 01.10.2021)
3. Кащенко О.В. Концептуальні засади архітектурно-мистецької освіти //Архітектурний
вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2019, – Вип. 17-18 – с. 18-26.- Режим доступу:
.https://drive.google.com/file/d/1_1T-Nf-J5ZtsaGQTFrn2rHmMjTm9wAXT/view2
4.Витрувий « Семь книг об архитектуре» изд. Академия. М.1937г Витрувий - архитектор
прочности, пользы и красоты :www.radidomapro.ru › ryedktzij › legendarnyearchitectory
5 Професійний конкурс «STEEL-FREEDOM» О. Попов, С. Юнаков" А. Павленко
https://steelfreedom.ua/
6. Вещев В.Є Проблеми формування кадрового складу на архітектурних факультетах ВНЗ в
сучасних умовах . С-91 «Сучасні технології в науці та освіті» Матеріали третьої МНПК
Ч1вид. СНУ ім. Даля м. Сєверодонецьк 2020 176 стор. стор..56-58 ISBN 978-617-11-01623 https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Plan-konf-2020-prepod.pdf
7.Кащенко О.В Азбука гигантов. Почему архитектор – профессия будущего.2018р
Режим
доступу:
https://proman.com.ua/10642-ukrainskij-professor-rasskazal-pochemuarhitektor-filosof-professiya-budushhego/
рис1

361

СТРУКТУРА ОБЛАСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГАРАНТА
БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
НА АРХІТЕКТУРНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
Доц. Хороян Н.П. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Швидкі соціально-економічні зміни задають нові параметри
функціонування систем освіти і ставлять перед ними нові завдання. У 2015 р.
в Україні було засновано і діє нині Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти. Після розподілу обов'язків між МОН та НАЗЯВО, останнім
розроблено Положення про акредитацію освітніх програм; сформовано Вимоги
до системи забезпечення якості вищої освіти; розроблено Порядок
інституційної акредитації вищих навчальних закладів; проводяться ліцензійні
експертизи, які супроводжуються експертними висновками про можливість
видачі ліцензії на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
аналізується якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів, а також
здійснюються інші подібні дії.
Поява нової структури що регламентує в усталеній протягом багатьох
десятиліть системі управління освітою (діяльність МОН) призвела до
переформатування управлінської роботи на місцях. Так, в університетах та
інших закладах вищої освіти з'явилися робочі групи, складені з досвідчених
викладачів і очолювані т. зв. гарантами вищої освіти (бакалаврату,
магістратури, докторів філософії). З моменту заснування НАЗЯВО і до
сьогоднішнього дня процедури взаємодії установ вищої освіти з цим органом
керування ще не знайшли своєї кінцевої форми, продовжують
удосконалюватися і вносити рухливість в поточну роботу. НАЗЯВО
планомірно прагне наблизити українську освітню структуру до міжнародної
практики.
Завданням цієї роботи є спроба поглянути на актуальні проблеми
архітектурної освіти в ХНУБА в контексті сучасної міжнародної стратегії
розвитку вищої освіти, окреслити функції гаранта та перспективи для
архітектурного факультету в оновлених умовах роботи.
Методами для виконання поставленого завдання послужили аналіз
літературних і документальних джерел, синтез отриманих в цьому процесі
умовиводів, а також дедуктивний метод, що дозволяє рух думки від загального
до конкретного.
1. Процеси світового розвитку ставлять перед вищою освітою завдання
підготовки людей, які будуть жити в розширеній системі світового
співробітництва, інтенсивного обміну інформацією і продуктами праці,
співпрацювати в різних спільних проектах, мережах, об'єднання і т.д.
На конференції, присвяченій визначенню основних напрямків змін у
вищій освіті XXI ст. (Палермо, 24-27 вересня 1997 г.) в доповіді, яка
362

узагальнювала результати 20 кейс-стадій, були представлені погляди на
сутність майбутніх змін закладів вищої освіти різних регіонів і традицій, а
результати дослідження були проаналізовані в світлі завдань ЮНЕСКО,
пов'язаних з підготовкою Всесвітньої конференції з вищої освіти, що пройшла в
1998 р. в Парижі.
Відомий міжнародний експерт в галузі вищої освіти Пітер Скотт,
виступаючи в жовтні 1999 р. в Валенсії на конференції Асоціації європейських
університетів (Association of European Universities – CRE), де відбулося
обговорення напрямків розвитку європейської політики в області
університетської освіти, так охарактеризував становище сучасного
університету в умовах глобалізації: «Глобалізація являє собою, можливо,
найбільш серйозне випробування, з яким довелося зіткнутися університетам за
довгу історію їх існування і в порівнянні з яким труднощі, випробувані
середньовічними університетами в такі переломні моменти, як настання епохи
гуманізму, початок промислової революції, період революційних потрясінь в
Європі (з подальшою індустріалізацією, урбанізацією і секуляризацією
суспільства) і навіть загроза тоталітаризму, представляються дитячою грою.
Успіх процесу глобалізації породжує сумніви в життєздатності університету як
суспільного інституту. Віра в прогресивно-поступальний розвиток університету
в століття знання ставиться під питання постійно зростаючим значенням
міжнародних союзів, партнерств і мереж, які починають грати більш важливу
роль, ніж традиційний вуз. Університет міг жити як особливий інститут, як
вельми продуктивна ідея в епоху вищої освіти. Але чи зуміє він вижити під час
переходу до безперервної освіти (курсив Н.Х.), яке стане функцією багатьох,
причому самих різних, структур, організацій та інститутів? Безперервна освіта
не зможе залишатися місією виключно університетів (або подібних по
структурі установ). Отже, університети чекає важка робота по адаптуванню до
вимог епохи глобалізації. Якщо вони не проявлять потрібної гнучкості,
необхідність в них може просто відпасти; якщо продемонструють її – можуть
переродитися в щось зовсім не схоже на університети. Якщо ж університети
пожертвують своїми фундаментальними цінностями, поклавши їх на вівтар
новизни, тоді їх і захищати не варто! Так що в XXI столітті університетам
доведеться пройти по вузькій стежині між тим, що дійсно застаріло, і
можливою відмовою від непорушних цінностей »[1].
У звіті Європейського круглого столу промисловців «Освіта для
європейців – на шляху до навчального суспільства», присвяченому ролі
безперервної освіти, висувалася концепція освітньої активності протягом
усього життя людини. Такий освітній ланцюжок включає дошкільну освіту,
базову загальну і професійне навчання і вищу освіту, а найбільш протяжна її
частина припадає на освіту дорослих.
В останні роки в Західній Європі спостерігається тенденція абсолютного і
відносного зростання державних та інших громадських асигнувань на вищу
школу, супроводжуваного упорядкуванням і посиленням зовнішнього
контролю їх витрачання. Однак, як правило, цей нагляд не зачіпає існуючу
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внутрішню автономію вузів, а спрямований на узгодження результатів їх
діяльності з виробленими витратами.
Органи управління в ЗВО і порядок їх формування в західних країнах
різноманітні, а їх найбільш принципові риси мають багато спільного. Існуюча
на Заході конкуренція за якість підготовки фахівців між вишами вимагає
об'єктивно обґрунтованого підходу до всіх компонентів і аспектів їх організації
та діяльності. Важливу роль при цьому відіграє попередня підготовленість
абітурієнтів, з яких комплектується студентський контингент.
2. Поряд з традиційними, останнім часом все більшого значення набуває
відносно нова, пов'язана з міжнародним співробітництвом, функція вищої
освіти (останнім часом нажаль – дистанційна). Як центри дослідницької роботи
і отримання знань, університети можуть надати допомогу у вирішенні низки
актуальних проблем суспільного розвитку. Потенціал і автономія університетів
можуть використовуватися для вирішення великих етичних і наукових
проблем, а також послужити інтегруючим елементом системи освіти, надаючи
дорослим можливість продовжити навчання, граючи роль навчальних центрів,
що збагачують і зберігають культуру.
Керівник Департаменту вищої освіти ЮНЕСКО Марк Антоніо Р. Діас
зазначив, що без вищої освіти ніякого розвитку бути не може, бо без неї не
можна вести мову і про розвиток освіти взагалі <…>. Місія вищої освіти
виходить далеко за рамки простої передачі знань. За словами Генерального
директора ЮНЕСКО Федеріко Майора, сьогодні вища школа покликана
готувати таких громадян, які б вміли самостійно мислити і бачити в культурних
відмінностях хорошу можливість для плідного діалогу, а не загрозу [2]. Серед
основних питань, які обговорювали учасники Конференції, – академічні
свободи, забезпечення демократичного доступу до освіти, доступність вищої
освіти для жінок.
Велику увагу було приділено проблемам кооперації і співробітництва.
В деяких виступах прозвучала тривога з приводу поширення нових форм
навчальної роботи, заснованих на сучасних технологіях. Ці форми, що
розробляються в промислово розвинених і поширювані в країнах, що
розвиваються, в недостатній мірі враховують потреби останніх.
Відносини вищої освіти і держави, а також проблема нового прочитання
академічної свободи та університетської автономії в суспільстві XXI століття
визначені в Робочому документі Конференції: держави занадто багато і
держави занадто мало. «Занадто багато» – коли держава намагається зрозуміти,
на які цілі пішли її кошти, нав'язуючи при цьому свої власні правила,
неправомірним чином втручаючись в рішення чисто академічних питань і в
розподіл коштів або ж не дотримуючись різних прийнятих на себе зобов'язань,
включаючи фінансові. «Занадто мало» – коли держава нехтує своїми
обов'язками: не має чіткої політики і довгострокової перспективи розвитку
країни; не забезпечує необхідний рівень взаємодії владних структур і
академічних кіл при вирішенні питань, пов'язаних з визначенням ролі вищих
навчальних закладів у розвитку країни; обмежує свою діяльність головним
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чином реакцією на поточні обставини; вирішує головним чином питання
короткострокові; виключає проблеми освіти з числа першочергових завдань
суспільного розвитку.
Вища освіта повинна виконувати функції сторожа і світоча. Університети
повинні вивчати тенденції майбутнього суспільного розвитку, визначати його
сценарії, що дозволить забезпечити вибір оптимального шляху виходячи з
принципу, згідно з яким майбутнє в меншій мірі залежить від технічно
можливого, а в більшій – від можливого і бажаного в соціальному плані.
3. Сучасному суспільству потрібні всебічно розвинені архітектори з
навичками міжперсональної роботи, які не потребують постійного керівництва,
здатні діяти в умовах невизначеності, вести самостійний пошук шляхів
вирішення складних професійних проблем, у тому числі включених в
філософію безперервної освіти.
Моніторинг та періодичне переглядання освітніх програм АФ ХНУБА
здійснюється робочими групами під керівництвом гарантів освітніх програм.
Тобто основною функцією гаранта ОПП на архітектурному факультеті
виявляється сприяння гнучкості і адаптивності освітньої програми. Для
здійснення цієї функції існує механізм перегляду ОПП, підставами для якого
можуть бути такі чинники:
- ініціатива і пропозиція гаранта освітньої програми;
- ініціатива й пропозиції зовнішніх стейхолдерів (центральні й Регіональні
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, роботодавці,
абітурієнти та їх батьки, випускники університету, кадрові агентства,
Громадські організації, об'єднання та ін.);
- ініціатива й пропозиції внутрішніх стейхолдерів (наукових та науковопедагогічних працівники, здобувачі вищої освіти, навчально-допоміжного
та адміністративно-управлінського персоналу);
- результати моніторингу оцінювання якості освіти;
- результати та рекомендації системи внутрішнього забезпечення якості;
- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру та / або інших
ресурсних умов реалізації освітньої програми;
- інші факти, що свідчать про недосягнення визначених освітньою
програмою цілей та / або недотримання вимог забезпечення якості.
Діючі освітні програми можуть переглядатися в частині оновлення усіх
компонентів та програмних результатів щорічно або після завершення повного
циклу навчання, або у випадку нагальної, невідкладної потреби (наприклад,
затвердження стандарту вищої освіти з відповідної спеціальності, у разі змін
чинного законодавства, які мають значний вплив на освітню програму, рішення
НАЗЯВО за результатами акредитації освітньої програми тощо). Результати
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та
пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги
під час перегляду освітньої програми.
Основними напрямками роботи групи гаранта на архітектурному
факультеті ХНУБА можна назвати: координацію роботи з зовнішніми та
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внутрішніми стейкхолдерами; координацію заходів, спрямованих на
просування ОПП на ринку праці та програм міжнародної академічної
мобільності; координацію роботи з академічною спільнотою та професорськовикладацьким складом навчального закладу. Кожен напрямок вимагає
постійної уваги відповідальних за його розвиток осіб, усвідомленості
важливості моменту, розуміння поточних і стратегічних цілей і тенденцій
архітектурної освіти не тільки в Україні, але і в Європі, світі.
Висновки. Аналіз різних моделей взаємовідносин вищої освіти і
суспільства дозволив учасникам конференції ЮНЕСКО «Вища освіта в XXI
столітті: підходи і практичні заходи» (Париж, 5-9 жовтня 1998 г.) зробити
висновок про наявність двох основних підходів до вищої освіти, які склалися до
XXI століття. Перший характеризується поняттям «університет-фірма», другий
– «університет-суспільство» [3]. У цих моделях є наявний конфлікт між
короткостроковими і довгостроковими цілями вищої освіти. І якщо перший
підхід («університет-фірма») в основному зорієнтований на короткострокову
перспективу, то в основі другого підходу – незалежність мислення, пошук
істини і наукова достовірність. Університет не дає себе підпорядкувати ні
державі, ні будь-яким ідеологіям чи партіям і діє на основі поняття «користі для
суспільства» [4].
Для підбиття підсумку даної роботи, слід пов'язати цілі та стратегії, що
визначені авторитетними міжнародними форумами в галузі вищої освіти, і
намітити шляхи реалізації освітньої діяльності, її перспективи для
архітектурного факультету. Виявляється можливим, що:
по-перше, неминуче перетворення університетів в епіцентри
програмування регіонального розвитку, причому не тільки в економічному, але
і в соціальному, культурному, екологічному сенсі тощо. Архітектурні
факультети можуть і повинні займати важливу позицію в цьому процесі.
по-друге, слід прийняти неминучість становлення нової моделі
університету, в якій має поєднатися науковий та освітньо-виробничий комплекс
з академічним ядром і міждисциплінарною проєктно-орієнтованою периферією,
що складається з інноваційних високотехнологічних структур, активно працює
із замовленнями місцевих органів влади, виробництв, бізнесу і суспільства в
цілому. У цих умовах зміни архітектурних навчальних програм будуть
відбуватися неминуче і постійно, і до цього необхідно поставитися з
розумінням, звикнути до нових алгоритмів роботи. Також, можливо, на
певному етапі НАЗЯВО стане більше довіряти фахівцям на місцях і, при
обов'язковій експертній оцінці, спростить систему акредитації ОПП.
по-третє, швидше за все ми стоїмо на порозі досить революційної мутації
всієї традиційної ідеї вищої освіти, про що дозволяє припустити аналіз
інформаційних джерел. Дуже схоже, що нас чекає реформа, пов'язана з
усвідомленням необхідності
формату безперервної освіти дорослих.
Університети не тільки можуть, а й повинні будуть взяти на себе цю нову
місію, тобто будуть повинні піддатися досить серйозної трансформації і
реконфігурації, щоб бути здатними обслуговувати освітні замовлення нового
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типу. Тут на архітектурний факультет чекатиме багато нових і цікавих
перспектив.
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ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ДЛЯ
АКТИВІЗАЦІЇ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
НА АРХІТЕКТУРНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
Ст.викл. Бондаренко К.Е., ст. викл. Колесніков О.Є., доц. Рижевцева Л.О.
(Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Архітектурне проектування завжди характеризується багатоаспектністю
та ієрархією поставлених завдань, що істотно залежать від теми курсового
проекту й року навчання студента. Безсумнівно, що навчальне проектування
відрізняється від реального у тім, що зміщує акценти важливості проектних
цілей і завдань, а деякі і зовсім не розглядає. Але проектні задачі на старших
курсах вже набувають характеру максимально наближених до тих, які
необхідно вирішувати у професійній діяльності.
Слід зауважити, що архітектурна освіта багато в чому зберігає характер
ремісничого навчання (на кшталт відносин «майстер – учень»), коли основна
база умінь, так само як і постановка навчальних завдань і шляхів їх вирішення,
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залежить від професійних якостей майстра. Але яким б не були прогресивними
і сучасними погляди керівника навчального проекту, він транслює лише свій
досвід проектування, і в цьому випадку, як правило, це досвід, який не відбиває
ситуацію сьогоднішнього дня.
Тут криється проблема, що одвічно дистанціювала реальне і навчальне
проектування, яка відома, і яку намагаються вирішити засобами так званого
«дуального навчання», що є одним з базових принципів реформи українських
ВИШів. В 1987-1992 роках викладачами кафедри Основ архітектури ХНУБА,
було проведено масштабний експеримент, зосереджений на впровадженні
принципів дуального навчання. Однак і його результат некоректно
екстраполювати на ситуацію сьогодення.
Сучасне архітектурне проектування активно розвивається як галузь
проектної діяльності. З одного боку, спостерігаються радикальні зміни в галузі
будівельних технологій зведення споруд й використання нових матеріалів, що
не в останню чергу зумовлено ідеологіями екології та енергозбереження. З
другого боку - зовсім інакшими підходами в постановці проектних завдань,
спрямованих на розширення і перегляд типологічної номенклатури будівель і
споруд, а також на зовсім інші ідеали, що до середовища та архітектурних
рішень. І це без врахування площини проектних засобів, які враховують, перш
за все, програмні компоненти, й представлення проекту як програмної бази
даних. Однак, було б невірним фіксувати тільки зовнішні зміни в постановці
проектних завдань, набагато важливішими є ті глибинні процеси, які
супроводжують професійну діяльність. Не секрет, що на зміну великим
проектним бюро, які мають, як правило, стабільний склад співробітників та
побудовані на вертикалі щодо професійних відносин й прийняття рішень,
приходять мобільні форми, де створення команд здійснюється в залежності від
поставлених завдань і їх комунікація носить гнучкий, але більш складний
характер. Можливість дистанційної співучасті, так само як і залучення ресурсу
«аутсорс», дозволяє дивитися на технологічний процес проектування зовсім в
іншому ключі, ніж це було в звичній формі «проектного інституту». Тобто,
навіть при всіх умовах дотримання дуальності освіти, ми можемо заздалегідь
прогнозувати відставання отриманої студентом практики від тих реалій, які на
нього чекають у майбутній професійній діяльності.
Все вищезазначене, в повній мірі відноситься до виконання
бакалаврського дипломного проекту. З одного боку, дипломник повинен
продемонструвати необхідні компетенції, з тим, щоб після успішного захисту
приступити до повноцінної проектної роботі, а з іншого, володіти вже тим
потенціалом професійних нововведень, які можуть стати необхідними в
майбутньому.
Як засвідчив досвід дипломного проектування останніх років, одним із
засобів вирішення більшості методичних проблем у професійній підготовці
архітекторів стає активне використання у темах і сюжетах дипломного
проектування умов міжнародних архітектурних конкурсів. Тут відразу варто
обмовитись, що загально прийнятий і зрозумілий в архітектурному середовищі
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термін - конкурс, насправді має безліч значень: огляд-конкурс (awards), конкурс
ідей (challenge), і конкурс проектів (competition), де останній передбачає
професійне змагання як концептуальних рішень, так і проектів, націлених на
реалізацію. У цій доповіді, ми зупиняємося на останній категорії.
Безумовно, склад конкурсного завдання не може повністю відповідати
прийнятим завданням на дипломне проектування, але може слугувати для нього
основою: у виборі місця, теми і сюжету проектування, а, головне, із
врахуванням тих унікальних умов, які, як правило, пропонують організатори
конкурсів.
Отже, давайте перерахуємо ті особливості, і ті аспекти проектної
діяльності, які набувають чинності при виконанні дипломного проекту за
матеріалами конкурсу, в тому порядку зростання важливості в методиці
досягнення цілей і завдань дипломного проекту. Тож, ось вісім переваг, що дає
нам використання конкурсних умов у дипломному проектуванні:
1. Більшість конкурсів діє на платній основі і мають призовий фонд, і ця
матеріальна складова не в останню чергу мотивує студентів на планомірне
виконання проектних робіт й прагнення до досконалості фінальних матеріалів;
2. Матеріали конкурсів, принаймні фінальний список, так званий шортлист (shortlist) стає матеріалом публікацій на професійних і спеціалізованих
ресурсах. З огляду на важливість портфоліо, або альбому авторських робіт, у
пошуку місця роботи, такий матеріал як згадка, або тим більше перемога, є
незаперечна перевага в конкурсі на вакантне місце;
3. Подача конкурсних матеріалів має характерну особливість - фізичні
кордони заданого формату, які, як правило, не більше формату А0. Вже це
змушує дипломника ретельно відбирати матеріали за ступенем їх важливості у
викладі основної проектної ідеї. Враховуючи он-лайн характер роботи журі та
оцінювання проектів, головними характеристиками демонстраційних матеріалів
стане ступінь того, як проект запам'ятовується і доступність візуального
сприйняття, тобто графічна виразність і той настрій, який притаманний творам
мистецтва, що безумовно вимагає високої культури графічної майстерності;
4. Більшість конкурсів не супроводжуються розгорнутими текстами, що в
свою чергу породжує необхідність звернення до мови схем. Слід зазначити, що
архітектурна практика останніх трьох десятиліть сконцентрувала увагу саме на
розробці мови діаграм. З одного боку, це природний результат зниження обсягу
спочатку паперових, а потім і віртуальних креслень, проектна документація все
більше перетворюється в базу даних, а не проекційних зображень, але навіть
там, де професіонали звертаються до звичних проекцій, вони не мають
матеріального втілення, а виступають лише робочим столом програмного
пакета. Те, що за звичай ми відносимо до графічних матеріалів є
демонстраційними матеріалами, завданням яких є передача основної ідеї. У
цьому випадку мова схем як ніколи набула актуальності як мова доступного і
зрозумілого викладу, і, оскільки більшість конкурсів міжнародні, як своєрідна
інтерлінгва. Треба визнати, що освоєння навичок в мові проектування стає
важливою якістю, яку необхідно розвивати у майбутніх архітекторах, тим
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більше в умовах відкритого трудового ринку;
5. Ми вже згадали, що проектування, як ринок послуг, давно перетнуло
територіальні кордони держав. Не тільки розвиток працевлаштування у вигляді
аутсорсингу, але самі сюжети і об'єкти проектування знаходять своїх авторів і
виконавців поза межами їх проживання. З цієї точки зору, важливим фактором
в якості підготовки майбутнього фахівця стає вміння вивчити і освоїти ті
вимоги до проектування, які є властивими місцю проектування. Це не тільки
розширює рамки уявлень про вимоги до проектної документації, а й робить,
насправді, той необхідний крок до ідеї «Відкритого світу», зокрема у площині
архітектурного проектування;
6. Безумовно кожне з конкурсних завдань передбачає жорсткі фізичні
рамки (площа ділянки, площі забудови, поверховість тощо), але разом з тим,
припускають характер відритого завдання. Тут немає і не може бути методично
вірного ходу виконання, так само як і наперед відомого правильного рішення.
Як будь-яке з відкритих завдань, воно вимагає осмислення і особливого
апарату, так званого проектного дослідження. Цей досвід стає вкрай
необхідним, коли в проектній діяльності ми звертаємося до завдання на
проектування. Здатність поставити під сумніви його положення й аналітичне
вміння уявити його більш раціональним продукується саме в практиці
вирішення відкритих проектних завдань;
7. Робота над конкурсним проектом здебільшого має колективний
характер, більшість конкурсів допускають до 4 учасників у команді, але, що
важливо, рекомендують формування міжнародних команд. На наш погляд, тут
формуються навички колективної роботи, а, як відомо, сучасна архітектурна
діяльність за своїм характером поліпрофесіональна, тому не дивно, що вміння
працювати у команді, так само як і здатність об'єктивно оцінювати як чужі, так
власні ідеї, є складовою тієї професійної комунікабельності, яка цінується в
практичній діяльності.
8. Мабуть найголовніше. Ми починали свою доповідь з того, що наша
педагогічна діяльність є похідною нашого практичного досвіду. У цьому
випадку звернення до конкурсних сюжетів розширюють ці межі, проектні
завдання, які ставляться в міжнародних конкурсах, не тільки є ширшими ніж
тематика реальної проектної діяльності будь-кого з практикуючих вітчизняних
професіоналів, ці сюжети перевершують і теми звичних зарубіжних проектів, і
тому звернення до досвіду конкурсних завдань це не тільки напрацювання
певних і актуальних навичок, це ще й погляд у майбутнє нашої професії
переоцінити який неможливо.
У висновку, маємо додати, що залучення конкурсних умов у межах
дипломного проектування носить певні складності: необхідно підбирати
конкурси, які за тривалістю та строками виконання відповідають календарному
графіку виконання дипломної роботи, необхідно погоджувати обсяг
конкурсного і дипломного проекту, і найчастіше, проектні матеріали диплома
відрізняються за обсягом від конкурсної роботи, але скажімо так, ці труднощі
суто методичного характеру і вони цілком вирішувані. Головне бажання і
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результат.

ВСТАНОВЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
МІЖ НАВЧАЛЬНИМ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНИМ
ПРОЕКТУВАННЯМ ТА ПОЗААУДИТОРНОЮ
НАУКОВОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ
Доц. Рябушина І. О., ас. Русанова М. В., зав. лаб. Ольк Н. Ю.
(Харківський національній університет будівництва та архітектури)
Практично-методична передача досвіду і навичок проєктування,
доповнена комплексом знаннєвої підготовки, та поступове освоєння отриманих
знань в процесі навчального проєктування фактично являють собою базову
технологію освіти архітекторів. У правильно побудованому сучасному
навчальному процесі теоретичні знання мали б доповнюватися або
перевірятися в ситуаціях реального проєктування, ще краще – в циклах
проєктних досліджень, пов'язаних з реальною проблематикою. В реаліях
сьогодення навчальний процес повністю відокремлений від практичної
діяльності, а наукову складову не передбачено в структурі аудиторної
діяльності. Не зважаючи все, студенти-архітектори чим далі, то активніше
долучаються до наукових розвідок і прикладних архітектурних досліджень, але
практично завжди до таких, що ведуться поза рамками аудиторної роботи:
доповіді на конференціях та публікації тез, написання наукових робіт під
керівництвом зацікавлених в тематиці викладачів, або участь у воркшопах,
регіональних чи всеукраїнських конкурсах студентських архітектурних
проєктів.
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Достатньо сказати, що цього року кількість доповідей в секції теорії
архітектури та прикладних досліджень 76-ї Всеукраїнської студентської
наукової конференції ХНУБА зросла майже удвічі порівняно з минулою, 75-ю
конференцією, що в свою чергу, порівнюючи з 74-ю, також подвоїла кількість
студентів-учасників (Рис. 1). За останні 5 років простежується стрімке
зростання зацікавленості студентів до, так званого внутрішньої наукового
«хабу». Цікаво те, що поступово левову частку молодих науковців займають не
студенти дипломники, а студенти молодших курсів. У 2017 році
старшокурсники охоплювали майже дві третини усіх доповідей секції, тоді як з
першого та другого курсу було лиш 2 сміливі доповіді. Цієї весни студенти
дипломники, з такою ж кількістю доповідей охопили лиш четверту частину
секції, тоді як половину становили першо- та другокурсники. Не дивлячись на
такий потенціал наукова складова не знаходить місця в структурі навчального

Рис. 1. Графік кількості студентських доповідей в секції Основи
архітектури
на Всеукраїнській студентській науковій конференції (ХНУБА).

процесу (до речі, критично рідкісна вона також у практиці українських
проєктних бюро). Нікому поки що у вітчизняній архітектурній школі не вдалося
вибудувати систему навчального процесу в опорі на реальну проєктну або
дослідницьку практику.

Видимо, на досидь довгий час нам доведеться примиритися з тим, що
навчально- проєктний процес неможливо систематично пов‘язати з науковою
тематикою кафедр. Якщо ця тематика реальна, то її сюжети практично завжди
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виникають випадково, то ж і мови нема про співпадіння їх календарних планів з
графіками навчального процесу. Чи не єдина можливість – залучати студентів і
їх проєктний потенціал, так би мовити, «точково», на окремих, точно
визначених етапах науково-дослідної роботи кафедри. Вихід бачиться у тому,
щоб спеціально сконструювати точки контакту між авангардною педагогічною
стратегією і розвитком проєктної практики. Для ефективності та користі цієї
роботи кожного разу треба ad hoc прописувати конкретний кейс.
Прикладами такого вдалого поєднання є дипломні проєкти студентів
кафедри Основ архітектури ХНУБА за матеріалами міжнародних архітектурних
конкурсів, які отримували найвищі відзнаки на українських і міжнародних
конкурсах. За останні 15 років роботи саме студентів кафедри Основ
архітектури виборювали 5 Гран-Прі на Всеукраїнському огляді-конкурсі
архітектурних та дизайнерських проектів – найважливішій щорічній події для
всіх архітектурних вищих навчальних закладів.
Магістерський диплом Антона Остапенко «Транзитне місто» (кер.
лауреат Державної премії України в галузі архітектури, доц. І. М. Лялюк)
отримав в 2014 р. Гран-Прі Всеукраїнського огляду-конкурсу в Одесі.
Транзитне місто (аеротрополіс) – концепт аеропорту майбутнього, який має
бути перетворено на центр інформаційних обмінів, торгової, наукової та
промислової діяльності, – являє собою місто радіусом в 1 км, охоплене
кільцевою структурою аеровокзалу (Рис. 2). Суть концепції у поєднанні переваг
супермобільності,
притаманної
аеропортам,
та
багатовимірної
функціональності центрів великих міст. Це був результат трирічної роботи над
реальним проєктом за запитом інвесторів, які планували будівництво
величезного міжконтинентального ХабУ. Не дивлячись на те, що в процесі
роботи ідея втратила свою актуальність і проєкт був заморожен, ідея була
завершена і представлена в якості дипломного проєкту.
На Всеукраїнському огляді-конкурсі 2016 р. в м. Чернівцях Гран-Прі
отримав бакалаврський дипломний проєкт Наталії Князькової (кер. проф.
О. П. Буряк, ас. А. О. Грачов) «Міжнародний ІТ кампус на узбережжі Гоа»,
який було виконано за умовами міжнародного конкурсу. Проєкт кампусу
передбачав наявність зони житла, роботи, відпочинку а також креативного
простору для створення професійної спілки. Основою проєкта став
многофункціональний IT центр (Рис. 3).
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Рис. 2. Транзитне місто.
Магістерський диплом А. Остапенко,
ХНУБА.

Рис. 3. Міжнародний ІТ кампус на
узбережжі Гоа. Бакалаврський
диплом, Н. Князькова, ХНУБА.

В результаті адаптації конкурсних умов в рамках дипломної роботи
проєкти на нові сучасні теми, які було за рішенням кафедри включено в
навчальний процес, набули непересічної змістовної повноти, що не пройшло
повз увагу професійного журі конкурсу. Досвід, отриманий студентами завдяки
виконанню цих дипломних робіт, ефективно розкрив їх потенціал і великою
мірою сприяв успішному кар‘єрному старту: після отримання магістерських
дипломів А. Остапенко вступив до аспірантури Чеського технічного
університету в Празі, а Н. Князькова отримала запрошення до архітектурного
бюро MADMA (Роттердам, Нідерланди).
Поєднання навчальних технологій, реальних сюжетів проектування та
дослідницької практики суттєво збільшує можливості професійної реалізації
молодих архітекторів. Проте це вимагає змін в підході до структурно-логічних
зв'язків всередині циклу підготовки в бік збільшення гнучкості навчального
процесу і максимальної різноманітності використовуваних технологічних форм
навчання (проектні і проблемні семінари, навчальні ігри, міждисциплінарні
професійно-громадські експертизи, громадські слухання і т.п.). Налагодження
процесу взаємодії між архітектурною практикою, інституційним навчальним
процесом та науковою діяльністю можливо в рамках дипломного проєктування
на четвертому та шостому курсах, що сприятиме одночасному розвитку та
користі для всіх учасників. Введення в структуру навчального процесу реальної
проблематики актуального проєкту дозволить отримати як практичні, так і
теоретичні результати, а досвід від виконання цих проєктів стане матеріалом
для майбутніх намірів (що особливо доцільно для проєктних бюро, методи і
знання яких не висвітлюються, унеможливлюючи їх розвиток). Таким чином
результати сумісної роботи матимуть позитивний вихід:
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Для університетів:
Навчальні методичні посібники будуть постійно доповнюватися в контексті
сучасної архітектурної практики
Актуалізація проведення архітектурних та містобудівних проєктів через
університети в рамках налагодженого виробництва наукового продукту під
керівництвом професійного наукового колективу
Поповнення Метод фонду актуальними результатами студентських
досліджень
Відкриття нових сучасних напрямків досліджень для дисертаційних робіт

Для студентів:
 Досвід роботи над реальними архітектурними проєктами вже в процесі
навчання
 Налагодження контактів з можливими майбутніми роботодавцями
 Варіативність актуальних тем для дипломного проєкту



Для архітектурних бюро:
Включення до своєї практики наукової складової, відсутньої наразі в
більшості проєктних фірмах
Пошук талантів для найму

ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ REVIT ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО
ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ».
Доц. Герасименко В.В., доц. Кравченко Ю.П. ( Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Будівельна галузь в усьому світі переживає великі зміни. Її чекає велике
майбутнє в усьому світі й також в Україні. Оцифровка будівельної галузі
набирає все більш обертів що приводить до автоматизації проєктних та
будівельних робіт, це призведе до скорочення графіку їх виконання на тижні та
місяці. Завдяки аналізу даних ми маємо уявлення про те що працює краще
всього. Втілення цифрових технологій у різні стадії бізнесу йде у світі
повільно, а в Україні воно тільки розпочинається. Але зворотнього шляху для
того щоб галузь була конкуренто спроможна, у веденні бізнесу вже не існує. На
початку 2021 року Україна стала теж на цей шлях, підписавши «Концепцію
впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМтехнологій) в Україні», яка була розроблена Мінрегіоном у 2019 році. Кабінет
Міністрів України затвердив план заходів з реалізації Концепції впровадження
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технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в
Україні [1]. У п.10 якого вказано на «Забезпечення навчання (підвищення
кваліфікації) щодо використання будівельного інформаційного моделювання
(ВІМ-технологій) у будівництві» що призведе до заходів «розроблення і
регулярне оновлення стандартів вищої освіти для першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівнів за спеціальностями галузі знань ―Архітектура та
будівництво‖».
На кафедрі графіки в 2018-2019, 2019-2020 н.р. було запроваджено
факультативне заняття «BIM технології в інженерних мережах»
для
спеціальності
192 «Будівництво та цивільна інженерія» за
професійними
спрямуваннями
«Теплогазопостачання
і
вентиляція»,
«Облаштування родовищ природних газів» та
«Водопостачання та
водовідведення» на 4-му курсі. В 2019-2020 н.р. почали застосовувати
викладання програмного комплексу Autodesk Revit для спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Промислове і
цивільне будівництво» на першому курсі в рамках нормативної навчальної
дисципліни «Інженерна та комп‘ютерна графіка».
Студенти з першого курсу починають знайомитися з можливостями новітніх
сучасних технологій в галузі ВІМ - моделювання. На основі 3d моделей вони
отримують різноманітну інформацію від загального 3d виду (рис.1, 2) до
креслень (рис. 3-5). Для кожного розділу проектування Revit має сучасні
шаблони, які дозволяють отримувати різні види (план, фасад розріз 3d вид).
Кожний з шаблонів має свої настройки, які значно спрощують роботу.

Рисунок 1 - Загальний 3d - вид двоповерхового житлового будинку
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Рисунок 2 – 3d - розріз двоповерхового житлового будинку

Рисунок 3 План 1-го поверху двоповерхового житлового будинку.

377

Рисунок 4 Фасад 1-5 двоповерхового житлового будинку.

Рисунок. 5 Розріз двоповерхового житлового будинку.

Основні елементи за допомогою яких ведеться моделювання в Revit ,
це сімейства. Які бувають системними (стіни, підлога, перекриття та інш.
рис. 5), сімействами що завантажуються (вікна, двері, елементи інтер‘єру,
деякі анотації та інш. рис. 6-7) та контекстні. Бібліотеки деяких сімейств
дуже обмежені. Тому студенти навчаються налаштовувати сімейства,
редагувати та створювати свої.
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Рисунок. 6 Системне сімейство - перекриття.

Рисунок. 6 Сімейство що завантажується - вікно.

Рисунок. 7 Анатаційне сімейство що завантажується – марка вікна.

Для оформлення графічної документації у вигляді креслень слід вміти
адаптувати програмне забезпечення з урахуванням національних стандартів
(ДСТУ, ДСТУ Б. А, ДСТУ ISO та інш.) (рис. 8).
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Рисунок. 8 Налаштування лінійних розмірів з урахуванням національних
стандартів.

Також студенти навчаються виконанню армування залізобетонної
деталі чи конструкції ( рис.9) та основі BIM моделі, отримують
специфікацію, відомість гнутих стержнів та відомість витрат сталі на виріб.

Рисунок. 8 Фрагмент моделі балки.
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В рамках даної дисципліни студентам надаються базові поняття роботи в
Revit по моделюванню, отриманню інформації (специфікації, експлікації та
інш.) та оформленню графічної документації які знадобяться для освоєння
дисциплін з професійної підготовки, виконання курсових і дипломних робіт. Це
дасть можливість випускникам вузу мати більшу конкурентну спроможність на
ринку праці в Україні та за її межами.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного
моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та затвердження плану заходів з її реалізації:
постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021р. № 152-р // Урядовий кур‘єр. –
2021. – № 44. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2021%D1%80#Text

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА В
АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЄКТУВАННІ»
Доц. Печерцев О.О., ст. викл. Благовестова О.О. (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Реалізація програм будівництва житла, створення нових архітектурних
об'єктів, реконструкція будівель, споруд, міських мікрорайонів, забезпечення
екологічної та інженерної безпеки існуючих об'єктів і територій вимагає
серйозного кадрового забезпечення на основі розвитку системи підготовки
сучасних і компетентних кадрів – фахівців архітектурно-будівельних
спеціальностей всіх рівнів.
В останні роки з'явилася велика кількість нових типів будівель як за
призначенням, так і за конструкціями і матеріалами. Створені нові технології
безпечної життєдіяльності людей, комфорту, енергоефективності, економії
матеріалів і праці.
Відбулася реформа технічного регулювання в сфері будівництва. Зазнала
змін система нормативного та методичного забезпечення архітектурнобудівельного проектування.
Для реалізації сучасних вимог потрібно засвоїти нові знання і уміння в
області сучасних тенденцій розвитку архітектури будівель в частині об'ємнопланувальних,
конструктивних
та
композиційних
рішень,
основ
містобудування з урахуванням функціональних і фізико-технічних основ
проектування будівель, включаючи володіння комп'ютерними програмами. Для
вирішення перерахованих завдань треба формувати професійні компетенції
майбутніх випускників.
Однією з сучасних тенденцій розвитку є комп'ютеризація освітнього
процесу. При отриманні архітектурно-будівельної освіти на першому курсі
навчання у закладі вищої освіти провідну роль відіграють графічні дисципліни.
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Основна мета підготувати майбутніх фахівців до життя в інформаційному
суспільстві.
Головною метою застосування систем автоматизованого проектування
(САПР) є:
- підготовка проектної документації будівельного об'єкта в більш стислі
терміни, ніж традиційними методами;
- збільшення продуктивності праці студента в період проектування, підвищення
точності і інформативності креслення;
- створення нових творчих можливостей для здобувачів вищої освіти за
допомогою тривимірного моделювання та подальшої автоматизації
побудови креслень (планів, розрізів і т. п.);
- виявлення і рішення помилок і недоліків при проектуванні конструктивних
вузлів;
- створення взаємопов'язаних документів (специфікації і т. п.);
Застосування САПР дозволяє здобувачам легше і скоріше засвоїти базові
основи комп‘ютерної графіки, більш усвідомлено підійти до їх вивчення.
BIM-технології (Інформаційне моделювання в будівництві) - нова
технологія інформаційного супроводження об'єкта. Інформаційне моделювання
будівель вже не перший рік активно використовується в усьому світі.
Основними лідерами - розробниками BIM-технологій вважаються
компанії: Autodesk (Revit, Autocad), Graphisoft (Archicad), Trimble (Sketchup).
Основною перевагою BIM-технологій є скорочення термінів створення і
реалізації проекту за рахунок оптимізації графіка, чіткого планування і
постійного моніторингу витрат. В основі технології лежить тривимірна модель
будівлі, де кожен елемент споруди пов'язаний з інформаційною базою. При
зміні будь-якого елементу відбувається автоматична зміна інших пов'язаних
параметрів і об'єктів, креслень, специфікацій і візуалізацій.
Міждисциплінарні зв'язки дозволяють підвищити якість, терміни
виконання курсових проектів, а також реалізувати наскрізне проектування при
виконанні випускної кваліфікаційної роботи.
У даному випадку в якості програми, що реалізує принципи BIMтехнологій на архітектурному факультеті розглядається програма Autodesk
Revit.
Autodesk Revit - повнофункціональне рішення, що поєднує в собі
можливості архітектурного проектування, проектування інженерних систем,
будівельних конструкцій, а також моделювання будівництва.
Autodesk Revit дозволяє створити добре скоординовану, узгоджену і
взаємопов'язану єдину графічну інформаційну модель будівельного об'єкта, з
метою її використання для розробки концептуальної, технічної та робочої стадії
будівельного проекту; комплексного розрахунку і аналізу будівельних
конструкцій; випуску креслень на всіх стадіях проектування; складання
відомостей і специфікацій матеріалів і конструкцій; оцінки кошторисної
вартості будівництва; замовлення і виготовлення матеріалів і обладнання;
календарного планування будівельних робіт; розробки проекту організації
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будівельних робіт; вибору оптимального конструктивного і технологічного
варіанту будівництва; візуального управління процесом зведення будівлі;
управлінням і експлуатацією самої будівлі і засобів технічного оснащення
протягом всього життєвого циклу; управління будівлею як об'єктом
комерційної діяльності; проектування та управління реконструкцією або
ремонтом будівлі, її зносом та утилізацією будівлі.
Завдання актуалізації інформаційного моделювання стоїть перед всією
архітектурно - будівельною індустрією. Багато проектних компаній, за рахунок
високого рівня технологічної оснащеності і організації робіт, встановлюють
зв'язки на базі BIM між проектуванням, будівництвом і експлуатацією будівлі.
Рівень складності взаємозв'язків окремих аспектів моделювання такий, що його
супроводжує новий тип фахівців, які здійснюють моніторинг всього проектного
процесу - CAD- і BIM-менеджери. Таким чином, виникнення нових професій
призводить до необхідності випуску досвідчених фахівців, які крім прийомів
BIM-моделювання володіють певним переліком знань в сфері архітектури та
будівництва.
На кафедрі графіки Харківського національного університету
будівництва та архітектури є матеріальні можливості дидактичного
забезпечення дисциплін кафедри продуктом BIM-технології при викладанні
дисципліни «Інформатика в архітектурно-містобудівному проектуванні» для
студентів архітектурного факультету. Аудиторії для практичних занять
забезпечені всім необхідним обладнанням для надання якісного рівня знань
студентам в сфері BIM-проектування.
У якості завдання студентам архітектурного факультету надаються
креслення двоповерхового житлового будинку та визначаються його базові
характеристики (висота поверхів, матеріал та структура внутрішніх та
зовнішніх стін, перегородок, покрівлі, типорозміри вікон та дверей тощо).
Курс умовно поділяється на два блоки: створення самої моделі будівлі та
налаштування анотативних елементів, супровідної документації і вивід проекту
на друк. Перший блок складається з: побудови зовнішніх та внутрішніх несучих
стін, перегородок, вікон та дверей, фундаментів, сходів, плит перекриття,
відмосток, пандусів, покрівлі, розстановка меблів, створення та налаштування
необхідних для проекту сімейств об‘єктів. Другий блок складається з
налаштування рівней та поверхів, створення планів (рис.1), розрізів та фасадів
(рис. 2); візуалізації моделі будівлі (рис.3); створення сімейств анотативних
об‘єктів: марок вікон та дверей, створення приміщень та їх марок, розстановка
площ приміщень, налаштування текстових елементів; створення специфікацій;
підготовка проекту до друку: налаштування листів, видів, анотування листів.
При підготовці студентів значна увага приділяється особливостям
презентації створеного проекту за допомогою візуалізації, правильного
розміщення камери та її фокусної відстані. Вдало розташувавши камеру,
студенти досягають того, що сцена стане більш реалістичною, інформативною і
привабливою. Крім того, камери незамінні при створенні анімації, адже завдяки
їм з'являється можливість продемонструвати в ролику сцену в різних ракурсах,
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наприклад зімітувати обліт сцени або плавне переміщення по деякому
маршруту. Студентам пояснюються моменти вибору куту огляду, точки
стояння, налаштування відношення лінії горизонту до створеної будівлі,
траєкторії сонця і його параметрів для створення падаючих та власних тіней,
вдало підкреслюючих архітектурну тектоніку будівлі.

Рис.1 - Приклад виконання плану будівлі студенткою англомовної групи
архітектурного факультету
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Рисунок 2 - Приклад виконання фасаду будівлі студентом англомовної
групи архітектурного факультету.

Рис.3 - Приклад виконання візуалізації двоповерхової будівлі студентом
англомовної групи архітектурного факультету.

При розробці сімейств анотацій, налаштуванні сімейств рівней,
простановці розмірних ліній, площ приміщень та організації усіх видів
специфікацій (експлікації приміщень, вікон і т.д.) студентам роз‘яснюються
правила побудови архітектурно-будівельних креслень відповідно до Державних
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стандартів України (ДСТУ) та Української національної версії стандартів ISO
(International Organization for Standardization).
В цілому, окрім загальних для всіх спеціальностей етапів, процес
навчання включає:
•
створення сімейств елементів будівлі (позначок рівнів, маркувань,
меблювання, вікон та дверей і т.д.);
•
простановка меблів та сантехнічних приладів в відповідних
приміщеннях;
•
моделювання генплану (топоповерхні);
•
налаштування матеріалів (внутрішнє та зовнішнє оздоблення,
матеріали фурнітури та меблів);
•
розміщення освітлювальних приладів та їх налаштування;
•
розташування камер та точок анімованого 3-d обходу будівлі;
•
налаштування механізмів візуалізації.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ
АРХІТЕКТОРІВ-РЕСТАВРАТОРІВ
Доц. Лопатько В.М. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Культурна спадщина України знаходиться під охороною держави. Цю
тезу відображено в Конституції і в Законі України «Про охорону культурної
спадщини». На сьогодні під охороною держави перебуває понад 40 тисяч
пам'яток історії, культури та архітектури, 401 історично населене місце.
Спеціальним Законом України «Про охорону культурної спадщини»
(2001р.) визначено участь установ науки, освіти і культури в збереженні
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культурної спадщини. Багато вищих навчальних закладів України стали
знайомити студентів з проблемами реставрації пам'яток архітектури, а у
Львівській політехніці та в Харківському національному університеті
будівництва і архітектури були відкриті спеціалізовані кафедри.
Головним напрямком роботи кафедри РРАО в ХНУБА є освітня і
наукова діяльність, яка спрямована на вивчення питань теорії і практики
реставрації пам'яток архітектури, регенерації містобудівних ансамблів і
комплексів, освоєння методів науково-проектних досліджень культурної
спадщини східного регіону України.
Метою навчання є придбання теоретичних та практичних знань, умінь та
інших компетенцій для успішної професійної діяльності в галузі охорони і
реставрації об'єктів культурної спадщини.
Методичними особливостями підготовки студентів є розширене
виконання комплексних досліджень пам'ятки архітектури, таких як:
архітектурні обміри, вивчення технічного стану об'єкта дослідження, його
історії і стилістичних особливостей. Особливе значення в підготовці ескізного
проекту реставрації приділяється науковому обґрунтуванню прийнятих рішень.
Розділ комплексних досліджень і наукових обґрунтувань в
архітектурному проектуванні кафедри виділений в окремий проект №1, на
виконання якого передбачено 50-60% часу від загального проекту реставрації.
Проект №2 (ескізний проект реставрації) займає 30-40% загального часу.
Решта 10% часу архітектурного проектування відводиться студенту на захист
всіх розділів проекту.
Дана методика навчання дозволяє студентам кафедри на рівні
бакалаврату захищати дипломні роботи не тільки на тему реставрації, але й
пристосування пам'ятки архітектури. Магістерські теми по реставрації
базуються на обширних знаннях збереження і пристосування не тільки окремих
пам'яток, а й містобудівних комплексів.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ДИСЦИПЛІН «ГЕОТЕХНІКА
УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ» ТА «ЕКОЛОГІЧНА ГІДРОГЕОЛОГІЯ»
Проф. Стріжельчик Г.Г., проф. Єгупов В.Ю., доц. Бондаренко О.І., ас.
Найдьонова В.Є. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Як відомо, процеси урбанізації полягають у зосередженні населення і
економічної діяльності в крупних населених пунктах. Так само відомо [1, 2], що
при цьому, в процесі інженерно-господарської діяльності здійснюється вплив
на природне середовище, в результаті яких трансформуються природні фізичні
поля і навіть можуть виникати нові - антропогенні. Це гравітаційні, геотермічні,
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гідродинамічні, геохімічні, електромагнітні та сейсмічні. Як наслідок, на
урбанізованих територіях виникає велика кількість антропогенних геологічних
процесів, основна частина яких носить негативний і навіть небезпечний
характер.
Природно, що в процесі урбанізації виникає потреба прогнозування
можливих негативних наслідків різноманітної містобудівної діяльності.
Для виконання достовірних прогнозів необхідно глибоке розуміння
властивостей геологічного середовища, реакцій цього середовища на зовнішні
впливи і характер наслідків.
Прогнозування є однією з цілей виконання інженерних вишукувань для
будівництва (ДБН А.2.1-1-2008 [3]). У сучасних нормативних документах
вдалося подолати відсутність вимог до інженерно-геологічного, в тому числі і
геотехнічного прогнозування та оцінки ризику виходу системи з допустимого
стану, тобто виникнення аварій на будівельних об'єктах.
Така інформація необхідна в першу чергу для архітекторів й, також, для
суміжників, які вирішують питання комфортності, надійності будівельних
конструкцій та безпеки життєдіяльності населення.
Ми вважаємо, що відповіді на основні питання наведені нами в
навчальному посібнику «Інженерна геологія» [4] і в уже затверджених
нормативних документах щодо захисту від небезпечних процесів та явищ [5].
Одночасно з розвитком методологічних принципів і конкретних методик в
дослідженнях і проектуванні, виникає потреба в нових сучасних дисциплінах,
наприклад, «Геотехника урбанізованих територій», «Екологічна гідрогеологія»
тощо.
В рамках цих дисциплін розроблені оригінальні навчальні програми. Так,
поряд з вивченням традиційних зв'язків в системі «людина − геологічне
середовище» розкриваються сучасні погляди на призначення прогнозів і на їх
достовірність і точність. При цьому розглядаються два основних види
прогнозів: «пошуковий» і «нормативний», розробка яких свого часу була
запропонована Академією наук [6] для систем з високим рівнем
невизначеності, характерні для урбанізованих територій.
На основі вищезазначеного, слід здійснювати якісну оцінку ризику
виходу системи з допустимого стану і приймати рішення по можливості або
неприпустимості негативних наслідків. Останнє здійснюється на основі вибору
однієї із стратегій − «запобігти» або «врахувати і захиститися».
Для таких систем необхідно вводити поняття «ресурс стійкості до
зовнішніх впливів» [7]. У цьому понятті ображаються, наприклад, такі
показники, як стійкість схилу, початковий просадочний тиск, вологість
набухання, опір одноосьовому стиску, додаткове інфільтраційне живлення та
ін. Такі показники є універсальними для різних систем і виражаються в тих же
одиницях, що й вплив. Через них можна поставити діагноз і враховувати
допустимий вплив на природні об'єкти і розробляти стратегію відносин в
системі «людина − геологічне середовище».
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Більш того, слід вирішити питання широкого використання поняття
«ресурс стійкості до зовнішніх впливів» для діагностичної оцінки розвитку
територій та для спеціалізованого районування. Для цієї мети можна типізувати
види впливу при будівництві і здійснювати районування як регіонів, так і
ділянок за показниками стійкості.
Тут доведеться зробити ще один відступ, що відноситься до оцінки
достовірності геотехнічних і інших прогнозів в умовах урбанізації. Справа в
тому, що в даний час ще жива тенденція розробки однозначних дискретних
прогнозів з конкретними кількісними показниками можливих змін (наприклад,
просідання грунтів основ або підвищення рівня грунтових вод). Це застарілий
підхід, так як доведено, що система, що має більше чотирьох змінних не може
мати всі ознаки достовірності, так як достовірність потрібно оцінювати за
наступними критеріями:
- за ймовірністю події;
- за повнотою;
- за часом;
- за параметрами.
Таким чином, власне достовірність визначається за першими двома
параметрами, а за останніми двома - точність. І одразу ж підкреслимо, що в
геотехнічних прогнозах, як правило, забезпечується достовірність, і не
забезпечується точність.
Ці поняття («достовірність» і «точність) необхідно ввести в усі
нормативні документи, пов'язані з прогнозуванням. Тоді створяться
передумови для розробки методик вирішення виникаючих проблем.
На практиці, методика прогнозування, оцінка ризику і прийняття
проектних рішень виглядає наступним чином:
- виконання вишукувань (інженерно-геологічних, геотехнічних,
гідрогеологічних) для будівництва;
- розробка пошукових прогнозів, в яких визначається стан системи в
майбутньому, при збереженні діючих або нових впливах;
- зіставлення допустимих і прогнозних параметрів системи (наприклад,
осідання фундаменту) і на цій основі оцінка ризику виходу системи з
допустимого стану;
- розробка нормативного прогнозу, в якому відображаються шляхи і
засоби досягнення необхідних (допустимих) станів, наприклад, зниження
осідань фундаменту за рахунок ущільнення або прорізки слабких грунтів.
У нормативному прогнозі отримує відображення одна з двох стратегій −
запобігти негативному процесу, або врахувати його можливість і захиститися,
наприклад, при ущільненні грунтів запобігаємо осіданням фундаменту, а при
використанні пальових фундаментів ми враховуємо властивості слабких ґрунтів
і їх прорізаємо.
Практична частина курсу грунтується на рішенні конкретних прикладів
геотехнічного або гідрогеологічного характеру, які виникають при
містобудуванні. Природно, що на практичних заняттях розглядаються основні
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процеси, найбільш характерні для реального будівництва. Ми сюди відносимо
розрахунки стійкості схилів і укосів, селі, лавини, абразію берегів морів і
водосховищ,
процеси
підтоплення,
карстово-суфозійні
процеси,
дегідратаційного-гравітаційне осідання поверхні, просідання, набрякання і
усадка грунтів, осідання над гірничими виробками, сейсмічні й вібродинамічні
процеси.
Необхідно підкреслити, що така теоретична підготовка призводить до
сучасного характеру прийняття містобудівних рішень, а практичні знання
формують уявлення про різні варіанти розвитку подій і забезпечення
сприятливих і безпечних умов проживання в умовах урбанізації.
Також необхідно зазначити, що доповідь про запропонованому підході
отримав міжнародне визнання на першому міжнародному конгресі з «Геоэтике
и управлению водными ресурсами» в Португалії в 2020 році [7].
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ « ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО« ЗДОБУВАЧАМ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 191 «АРХІТЕКТУРА ТА
МІСТОБУДУВАННЯ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ В
УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
Доц. Дзюбенко П.О. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
В умовах переходу викладання на дистанційне навчання такої навчальної
дисципліни, як «Образотворче мистецтво» (розділ «Рисунок») для здобувачів
вищої освіти другого курсу, трансформується і методика викладання, що
доречно розглянути на прикладі одного із завдань робочої програми.
Однією з тем завдання на офлайн навчанні є «Голова живої людини».
Оскільки при дистанційному навчанні здобувачі вищої освіти лишаються без
живої натури, то це завдання трансформується в «Автопортрет», оскільки ця
жива натура завжди «під рукою» у майбутнього архітектора. Також це
становить студентів в однакові умови, які їм були надані при офлайн навчанні.
На основі вивчення складної форми голови живої людини учні осягають
поняття цілісності, органічності композиції, закони формоутворення,
взаємозв‘язку форми й конструктивної побудови натури [1, с. 16].
Засвоєння конструктивно-структурних принципів зображення складних,
багатоманітних форм допоможе майбутньому архітекторові у вирішенні його
професійних творчих задач.
Метою завдання «Голова живої людини», надалі «Авторортрет» є пізнання
студентами сутності гармонії побудови голови людини на прикладі живої
моделі, пізнання відповідності внутрішньої структури та форми голови людини
для подальшого вивчення різноманіття форм природи і світу речей, їх
внутрішньої структури та отримання з цього практичної користі для вирішення
творчих задач майбутнього архітектора.
Завдання із зображення голови людини «Авторортрет» передбачає:
1) прищеплення студентам здатності до зображення голови людини за
живою моделлю, що спирається на знання закономірностей внутрішньої
структури голови людини;
2) прищеплення студентам навичок логічної побудови рисунка голови
людини за живою моделлю, уміння гармонічно сполучати деталі між собою та з
крупною формою;
3) формування
творчого,
конструктивно-просторового
мислення
майбутньому архітектору;
4) сприяння розвитку в учнів художнього бачення форми.
У результаті виконання завдання голови людини «Авторортрет» студенти
повинні знати:
- правила композиційної організації рисунка голови людини;
- конструктивні особливості голови людини;
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- взаємозв‘язок зовнішньої форми із внутрішньою конструктивною
побудовою голови людини;
- правила конструктивної побудови рисунка голови людини у перспективі,
з урахуванням закономірностей світлотіні.
У результаті виконання завдання голови людини «Авторортрет» студенти
повинні вміти:
- використовувати різні засоби рисунка: опорні точки, допоміжні лінії,
моделювання форми тоном;
- грамотно, точно будувати рисунок голови людини за живою моделлю,
підпорядковувати деталі цілому в рисунку, створювати цілісне зображення;
- застосовувати навички зображувальної грамоти.
Студенту-архітектору необхідно розвивати об‘ємно-просторове мислення
та бачення в умовних проекціях обсягів і конструкцій їхніх просторових
взаємозв‘язків. Особливу роль в рисунку слід відводити конструкції, формі
конструкції, масштабній домірності. Ці завдання архітектор у рисунку з натури
повинен вирішувати головним чином не живописними, а умовно графічними
засобами. Рисункові архітектора повинна бути властива яскраво виражена
лінійність, чітке відділення одного від одного елементів зображення, лаконізм
контрастів, ясність образотворчої мови.
Роботи архітекторів демонструють, що для них рисунки є не лише
супутнім до архітектури зайняттям або первинним процесом вивчення
архітектурної спадщини: вони розвивають творчу фантазію та
вміння
спостерігати, вчать художньо переосмислювати дійсність, архітектор за
допомогою рисунка прагне передати характерні риси дійсності. Тому рисунок
архітектора повинен прагнути бути вільним від ілюзорної передачі простору. У
ньому є необов‘язковою передача повітряної перспективи. Простір у таких
рисунках передається перспективною побудовою, лінією, яка змінює свою силу
на перших та на останніх планах. Вищевказаний взаємовз‘язок рисунка
архітектора з його творчими завданнями проектування народжує новий тип
рисунка з натури, головні риси якого – певна наближеність до архітектурного
креслення [2].
Аналіз рисунків з натури, виконаних різними майстрами-архітекторами,
свідчить про специфічні особливості рисунка архітектора, які полягають у
пізнанні зримого світу як єдиного цілого, як світу тектонічних закономірностей,
і в графічному перетворенні цих закономірностей в рисунку у тектонічний
образ, що визначає методи та засоби зображення. Рисування з натури здійснює
безпосередній вплив на формування творчого мислення архітектора.
Для виконання завдання було описано хід роботи та умови його
виконання.
Таким чином завдання голова людини «Авторортрет» являє собою
рисунок голови людини за живою моделлю в позиціях ¾ чи профільний.
Завдання виконується м‘яким графітовим олівцем на папері доброї якості
(ватмані) або можна використовувати любий графічний матеріал за бажанням.
Формат рисунка – А2.
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Познайомившись із загальними законами зображення черепа й гіпсової
голови, студенти приступають до вивчення голови живої моделі.
Рисуючи живу голову, необхідно дотримуватися тих самих
закономірностей, що й при рисуванні гіпсової голови: спочатку це питання
композиції на аркуші, потім визначення розташування голови у просторі,
конструкції, форми конструкції, конструктивного зв‘язку окремих частин і
деталей. Усі форми будуються за законами перспективи, форма моделюється
світлотінню. Необхідно врахувати, що жива голова має багато відхилень від
класичних пропорцій. Жива натура змушує більш строго переслідувати мету
узагальненого рисування. При рисуванні живої голови учневі весь час
доводиться відбирати з безлічі деталей найсуттєвіші (у гіпсових зліпках такий
відбір проведено раніше скульптором). У рисуванні живої моделі з‘являються
нові умови тому, що перед тим, хто виконує рисунок, знаходиться не готовий
художній твір, відлитий у гіпсі, а жива людина, яка може змінювати позу, вираз
обличчя. Таким чином, жива модель надає більш широкий простір для зорової
уяви учнів. Необхідно бачити й відрізняти в натурі головне від випадкового й
гостріше виражати це головне, виявляючи в рисунку характер, відбирати й
підкреслювати те, що є особливо виразним і характерним для даної моделі.
Перед початком роботи необхідно роздивитися живу модель з усіх боків,
відмітити її характерні риси. Отже в умовах дистанційного навчання студентам
необхідно вивчити себе як модель, яку вони будуть зображати сидячи перед
дзеркалом.
Без всебічного почуття форми і засвоєння її законів, без удосконалення
свого вміння весь процес рисування буде зведений до механічного копіювання
натури. Важливу роль у рисунку живої голови відіграють анатомічні пізнання
учнів, які підкріплюються знаннями у галузі пластичної анатомії[3, с. 17].
Тому як приклади були взяті автопортрети великих майстрів живопису та
графіки, таких як: Альбрехт Дюрер, Пабло Пікассо, Эгон Шилє, Зинаїда
Серебрякова, Валентин Серов, Михаїл Врубель, Сандро Ботичеллі, Стасис
Красаускас, Рафаель Санті, Едгар Дега, Мінас Аветисян, Ісаак Левитан, Тамара
де Лемпицька. В цих роботах студентам необхідно звернути увагу на ракурс та
освітлення натури. Затверждення композиції майбутнього рисунка студента
робиться по фото автопортрету.
Як текст завдання, так і роботи майстрів демонструвались учням через
групи, які були створені в Internet-просторі.
Крок за кроком описано хід роботи. Кожен етап студент фотографує та
надсилає на консультацію до викладача. У графічних програмах робота
корегується викладачем та відсилається з текстовим коментарем, що і як
потрібно надалі виправити. Це надає можливості студенту все обміркувати та
виправити помилки.
Завдання виконується за такими етапами:
1. Контурно намітивши розмір голови, вирішивши питання композиції,
визначивши розташування голови у просторі, студенти уточнюють форму,
знаходять усі великі поверхні голови (лицеву, бокову, верхню), потім проводять
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допоміжні лінії, що визначають побудову лицевої частини.
2. Визначивши характер форми, слід намітити світлотінь, усунути зайві
деталі, підпорядковуючи їх цілому.
3. Необхідно поступово працювати над виявленням спочатку великих
форм голови, а потім деталей, але не зрисовувати їх окремо, а зіставляти одну з
одною і з усією головою як в натурі, так і в рисунку. Така робота дозволить
зберегти цілісність зображення та проробити деталі.
4. У рисуванні голови потрібно перш за все керуватися формою, засвоїти
послідовність роботи від загального до часткового, від простого до складного, а
потім від частковостей – знову до загального.
Учні повинні пам‘ятати про взаємозв‘язок деталей, про їх пластичне
пророблення, підпорядкування загальному, про світлотінь.
В ході роботи учням обов‘язково нагадується неприпустимість зайвої
чорноти при затушовуванні рисунка, плутанини тональних відношень. Також
відмічається, що в рисунку голови людини за живою моделлю не потрібно
зображувати колір та фактуру. Така умова ставить додаткові задачі й вимагає
від учнів уміння абстрагуватися не лише від зайвих деталей, але й від таких
властивостей об‘єктів навколишнього середовища як колір та фактура на
користь головних, суттєвих – конструктивних, метричних, об‘ємних –
характеристик об‘єкта, що зображується.
В ході роботи на дистанційних консультаціях учням постійно нагадується,
що головними зображувальними засобами ліплення форми є лінія, плямя, тон.
Лінією позначають межі об‘ємів, плямою вирішують декоративні завдання
малюнка, тоном моделюють форму, об‘єднують деталі й весь рисунок у цілому.
Слід підкреслити, що такий поділ є умовним, оскільки рисування –
єдиний творчий процес, у якому всі засоби образотворчої мови
взаємопов‘язанні [4, с. 56, 85].
Оскільки матеріали й техніки відіграють величезну роль у творчому
процесі архітектора, пробуджують його творчу фантазію, наштовхують на нові
рішення, допомагають різноманітити графічні прийоми, що сприяють
оптимальному виявленню художнього задуму. Тому, як і казали раніше в цьому
завданні можна використовувати любий графічний матеріал за бажанням. Всі
матеріали обов‘язково нагадуються учням і це – графіт, сангіна, вугілля, перо,
пензлик, чорна туш, соус [5].
Дистанційно робота зі студентами проводиться практично в
індивідуальному порядку, як і при роботі в аудиторії. Якщо робляться якісь
загальні помилки у багатьох студентів – цей момент обов‘язково обговорюється
в групі з додатковими прикладами та корегуванням робіт.
Коли робота максимально скоригована завдяки графічним програмам та
дистанційним консультаціям з викладачами, її можна прийняти до оцінювання.
Таким чином викладач максимально проробляє всі моменти в роботі зі
студентами.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 191»АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Доц. Ігнатьєва Н.В. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
В умовах дистанційного навчання пильну увагу необхідно приділити
викладанню такої специфічної фахової дисципліни для студентів-архітекторів
як «Образотворче мистецтво», особливо викладанню завдань з живопису. Це
пов'язано з нестандартною методикою викладання даної дисципліни, яка
передбачає безпосереднє спілкування викладача і студента, передачу «ремесла
з рук в руки». Складні методичні завдання з'явилися перед викладачами в тій
частині дисципліни, яка стосується роботи з так званими «маніпуляціями» з
кольором, і передбачає виконання низки завдань, об'єднаних даною тематикою,
на другому курсі, в четвертому семестрі. Виконання цих завдань вимагає
певного колористичного досвіду, отриманого в третьому семестрі, в ході
роботи над завданнями, що дають досвід натуралістичного зображення об'єктів,
і активної участі педагога в процесі створення живописного етюду. Таким
чином, для цієї «серії» завдань були розроблені методичні прийоми, що
дозволяють студентам-архітекторам дистанційно опанувати складний
навчальний матеріал, що вимагає від них зосередженої практичної роботи.
Перелік завдань з навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво»
(розділ «Живопис») для здобувачів вищої освіти спеціальності 191
«Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) рівня, другого
курсу четвертого семестру включає: «Монохромний живопис», «Зниження
насиченості при збереженні головних кольорово-тональних відносин.
Обмежений склад палітри (земляна палітра): вохра, англійська червона,
персикова чорна», «Підвищення насиченості при збереженні головних
кольорово-тональних відносин. Повний склад сучасної палітри з домінуванням
«сильних» фарб», «Оптична суміш. Три базових кольори. Практика
пуантилізму (дівізіонізм)».
Метою цього ряду завдань, що є вправами високого рівня складності,
спрямованих на вміння «маніпулювати» кольором, є опанування навичками
користування особливостями фарб, основами образотворчої кольорової
грамоти, котра дозволяє зображувати фарбами образи предметів у просторі,
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вивчення засобів гармонізації палітри зображення. Також метою завдань є
підготовка студентів-архітекторів до створення колористичної грані
архітектурного образу, набуття студентами практичних навичок і теоретичних
знань, необхідних майбутнім архітекторам, оволодіння широким набором
професійних «інструментів».
Завдання 1. «Монохромний живопис». Методика викладання в умовах
дистанційного навчання.
По перше, викладач повинен чітко визначити для студентів (чи ще раз
нагадати їм) наступні положення, що є основою роботи над живописним
етюдом:
- процес живопису є процесом порівняння запропонованих колірних
об'єктів за трьома параметрами: тон, світлота, насиченість.
- тон в живопису - це власне колір, що відповідає певному кольору
спектру, світлота - це суб'єктивна яскравість тону по відношенню до білого,
насиченість тону - його інтенсивність або кількість пігменту на одиницю площі
кольорової плями.
По друге, викладач повинен роз'яснити сенс, склад та хід виконання
завдання в умовах дистанційного навчання.
Завдання «Монохромний живопис» («гризайль») передбачає створення
натюрморта в повній палітрі, але передачу світло-тональних відносин
ахроматичними фарбами (білою та чорною) чи одним тоном (зазвичай це сепія,
умбра чи марс коричневий). Завдання передбачає при цьому збереження без
змін насиченості та світлоти кольорових плям в натюрморті. Таким чином, в
цьому завданні, з усіх властивостей кольору «маніпулюванню» піддається саме
«тон».
Викладач надає студентам широкий візуальний методичний матеріал, що
включає живописні роботи з методичного фонду викладача і приклади
шедеврів світового живопису, що відносяться до даного завдання, що дає
студентам уявлення про кінцевий результат їх роботи
Хід роботи в умовах дистанційного навчання наступний.
Кожний студент вдома, ґрунтуючись на досвіді роботи в аудиторії та
спираючись на наданий викладачем візуальний матеріал, створює натюрморт в
повній палітрі, фотографує його та надсилає викладачу до кросплатформенного
месенджеру для можливого корегування.
На планшет кожний студент натягує папір, якщо працює аквареллю або
гуашшю, а якщо пастеллю, натягувати лист не потрібно і він може бути
тонованим.
Робота починається з підготовчого рисунка олівцем. Побудові
грамотного попереднього рисунка під живопис потрібно приділити особливу
увагу, простежуючи і поправляючи його до самого закінчення роботи над
етюдом. Будь-які помилки в рисунку здатні «зіпсувати» найталановитійший
живопис. Студенти повинні грамотно застосовувати правила композиції,
лінійної перспективи, побудови конструкції зображуваних об‘єктів, адекватно
зображати форму конструкції, дотримуватися законів повної тональної
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опрацьованості постановки: правила світло-повітряної перспективи, градацій
світла, тіні і півтіні [1].
Подумки студент абстрагується від тонів, бере білила і чорну фарбу або
білила і один тон (якщо це акварель, то білилами послужить саме білий папір,
якщо пастель - біла крейда). Насиченість і світлота всіх кольорових плям, з
яких створений натюрморт, залишаються незмінними. У ході роботи студент та
викладач постійно повинні спілкуватися та обмінюватися візуальними
матеріалами у інтернет-просторі, до повного вирішення колористичного
завдання. Викладач повинен вільно користуватися програмами та
можливостями інтернету для безпосереднього втручання в процес виконання
завдання.
Завдання 2. «Зниження насиченості при збереженні головних кольоровотональних відносин. Обмежений склад палітри (земляна палітра): вохра,
англійська червона, персикова чорна»
Завдання передбачає зниження насиченості при збереженні головних
кольорово-тональних відносин. Обмежений склад палітри (земляна палітра):
вохра, англійська червона, персикова чорна» є умовне зображення кольорових
характеристик натюрморту в межах запропонованого діапазону палітри, в
процесі« маніпуляції» з тоном, як одним з властивостей кольору.
Завдання являє собою мальовничий етюд в обмеженій за тоном палітрі
(земляна палітра або «палітра старих майстрів»), написаний з натури по
постановці, організованій в повній палітрі, причому обмеженим тональним
діапазоном потрібно передати існуючі в реальній постановці кольорові
відносини, залишивши без змін насиченість і світлоту кожної кольорової плями
постановки.
Саме для того, щоб навчитися мінімальними засобами створювати
максимально виразні композиції, а в майбутньому застосовувати всю багату
кольорову палітру тактовно і якісно, студентам пропонується робота з 4-ма
тонами, 2 з них – хроматичні, а 2 – ахроматичні [3].
Викладач надає студентам широкий візуальний методичний матеріал,
проводить екскурс в історію мистецтва, надає інформацію про «палітру старих
майстрів», що в основному складалася з земляних пігментів. Це були відтінки
вохри, теракоти, коричневого та чорного. Це в цілому і визначило спектр
кольорів, в кінцевому рахунку «сформульований» старими майстрами як
«колористичний квадрат» [6].
Хід роботи в умовах дистанційного навчання наступний.
Кожний студент вдома, ґрунтуючись на досвіді роботи в аудиторії та
спираючись на наданий викладачем візуальний та історичний матеріал, створює
натюрморт в повній палітрі, фотографує його та надсилає викладачу до
кросплатформенного месенджеру для можливого корегування. Студенти
натягують папір на планшет, роблять рисунок натюрморту.
Потім студенти приступають до вирішення поставленого колористичного
завдання. В даному завданні нтерпретація стосується тільки тонів всіх
кольорових плям, представлених в постановці, світлота і насиченість
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кольорових плям залишаються такими ж, як у навчальній постановці. З огляду
на те, що в арсеналі студентів, за умовами завдання, є тільки вохра, англійська
червона, персикова чорна і білила, інтерпретація тонів буде наступною: сині
тони можуть бути виражені різними за насиченістю градаціями сірого; зелені
тони можуть бути виражені змішанням в різних пропорціях чорної фарби і
вохри; фіолетові, бузкові, пурпурні тони можуть бути виражені змішанням в
різних пропорціях чорної і теракоти (англійської червоною); помаранчеві –
змішанням в різних пропорціях вохри і теракоти (англійської червоної); жовті
відтінки стануть рядом вохристих відтінків; червоні – рядом теракотових
відтінків; білила послужать зниженню насиченості тонів там, де це буде
доречно.
Зазвичай, початковим етапом написання етюду є щільна прописка фону,
далі опрацювання тіней ведеться в напрямку їх градації від найтемнішої тіні.
Завершенням роботи, узагальненням етюду, є остаточне опрацювання
«великої форми», моделювання великих форм постановки і остаточний пошук в
етюді тріади «найсвітліше», «найтемніше» і «найяскравіше». У ході роботи
студент та викладач також постійно повинні спілкуватися та обмінюватися
візуальними матеріалами у інтернет-просторі, до повного вирішення
колористичного завдання [2].
Завдання 3. «Підвищення насиченості при збереженні головних
кольорово-тональних відносин. Повний склад сучасної палітри з домінуванням
«сильних» фарб»
У цьому завданні також виникає методичне завдання умовного
відображення кольорових характеристик у межах діапазону палітри, який
надається. Перед студентами постає завдання за допомогою спектрального ряду
кольорів та посилення їх насиченості передати різноманітність відтінків
натюрморту, котрий складається з різних предметів, які пофарбовані у кольори
з низькою насиченістю. В цьому завданні «маніпулювання» здійснюється у
відношенні до насиченості кольору, тон та світлота залишаються незмінними.
Викладач надає студентам широкий візуальний методичний матеріал з
прикладами живописних етюдів, написаних з використанням «сильних» фарб.
Хід роботи в умовах дистанційного навчання наступний.
Кожний студент вдома, ґрунтуючись на досвіді роботи в аудиторії та
спираючись на наданий викладачем візуальний матеріал, створює натюрморт з
використанням простих побутових предметів, ганчірок, кольорового паперу.
Вимога до цих предметів тільки одна - тон кожного повинен бути гранично
розбілений або затемнений сірим. Студент фотографує натюрморт та надсилає
викладачу до кросплатформенного месенджеру для можливого корегування.
Студенти натягують папір на планшет, роблять рисунок натюрморту.
Зусилля студентів у цьому завданні спрямовуються на створення
кольорової стихії спектральних фарб, на заміщення кольорів з низькою
насиченістю тими ж кольорами, але з високою насиченістю, на створення
контрастної гармонії у невиразному за насиченістю кольорів натюрморті.
Насиченість кольору в живописній роботі, порівняно з натюрмортом,
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підвищується максимально, спектральні тони та світлота кольору зберігаються
незмінними. У ході роботи студент та викладач також постійно повинні
спілкуватися та обмінюватися візуальними матеріалами у інтернет-просторі, до
повного вирішення колористичного завдання [5].
Завдання 4. «Оптична суміш. Три базових кольори. Практика
пуантилізму (дівізіонізм)»
Завдання передбачає передачу кольорово-тональних відносин та
виявлення об'єму за допомогою основних кольорів шляхом нанесення їх на
папір у вигляді крапок або мазків.
Викладач також надає студентам широкий візуальний методичний
матеріал, проводить екскурс в історію мистецтва, надає інформацію про стилі в
живопису та саме про пуантилізм (фр. Pointillisme, від фр. Point - крапка), або
дівізіонізм - стилістичний напрямок в живописі неоімпресіонізму, що виник у
Франції близько 1885 року, в основі якого лежить манера письма роздільними
мазками правильної, крапкової або прямокутної форми.
Дівізіонізм – живописний метод, заснований на цілеспрямованому
розкладанні складного колірного тону на спектрально чисті кольори, які
точками різної конфігурації наносяться на полотно, а потім при сприйнятті
картини глядачем з певного положення оптично зливалються в потрібний
художнику колір в сітківці ока.
Дівізіонізм протиставив хаотичності мазків імпресіоністів чітку систему
обчислення і накладення крапок, що робило працю художника дуже складною і
трудомісткою, а технічні засоби суворими і сухими, але в той же час привів до
ефекту створення більш інтенсивних кольорів, тонів і світла в живопису.
Техніка «пуантелі» тренує посидючість, розвиває руку художника,
удосконалює почуття тону, насиченості тону і гармонії [4].
Хід роботи в умовах дистанційного навчання наступний.
Кожний студент вдома, ґрунтуючись на досвіді роботи в аудиторії та
спираючись на наданий викладачем візуальний матеріал, створює натюрморт з
використанням предметів, пофарбованих у складні тони - фіолетові,
помаранчеві, зелені відтінки. Студент фотографує натюрморт та надсилає
викладачу до кросплатформенного месенджеру для можливого корегування.
Студенти натягують папір на планшет, роблять рисунок натюрморту. В цьому
етюді бажано використовувати гуаш, плоскі пензлі, вони унеможливлять
змішування мазків.
У процесі роботи використовуються три фарби – червоний краплак,
кадмій жовтий, залізна лазур. Можливе використання чорної фарби у разі
вираженої світлості синьої фарби. Фарби не повинні змішуватися механічно.
об'єм та складні кольори передаються методом оптичного змішування основних
кольорів на папері. Насиченість підвищується за рахунок збільшення кількості
крапок або мазків на одиницю площини кольорової плями. У якості білого
кольору використовується біле тло паперу. У ході роботи студент та викладач
також постійно повинні спілкуватися та обмінюватися візуальними
матеріалами у інтернет-просторі, до повного вирішення колористичного
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завдання.
Таким чином, в умовах дистанційного навчання, методика проведення
живописних завдань з дисципліни «Образотворче мистецтво» дозволить
здобувачам вищої освіти зі спеціальності « Архітектура та містобудування»
першого (бакалаврського) рівня – опанувати закони образотворчої грамоти,
основні закони кольорознавства; вивчити можливості живописних матеріалів;
закономірності зорового сприйняття; засвоїти закони композиції, методику
живопису з натури; допоможе вирішувати поставлені колористичні творчі
завдання, грамотно писати постановки з натури різними живописними
матеріалами, застосовувати аналіз і синтез в процесі зображення з натури,
прийоми «маніпулювання» властивостями кольору, застосовувати прийоми і
засоби передачі об'єму та простору в живопису.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ КОМПОЗИЦІЇ ТА
ОБ'ЄМНО –ПРОСТОРОВОГО
МИСЛЕННЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ МАЛЮНКУ
Ст. викл. Литовко С.I. ( Харківський національний університет будівництва
та архітектури)
Враховуючи особливості навчально-архітектурного характеру, основна
підготовка студентiв спрямована на набуття необхідних навичок з основ
композиції та об ємно – просторового мислення в архітектурному малюнку.
Актуальність вивчення архітектурної композиції та об ємно –
просторового мислення в архітектурному малюнку як основ архітектурної
творчості відчувається сьогодні, коли є потреба для пiготовки студентiв у
цьому напрямку. це допоможе в подальшому розвинути у студентів об'ємно
просторове мислення і здатність застосовувати отримані знання на практиці.
Загальна мета курсу: теоретична база для викладання основ композиції та
об ємно –просторового мислення в архітектурному малюнку для студентів
архітектурного вузу
– засвоїти загальні архітектурні поняття, терміни, визначення;
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– оволодіти основами та засобами архітектурного вираження: архітектурної
композиції (площина – поверхня, об‘єм та простір), архітектурних засобів
передачі проектованого простору (лінія, штрихування, тонування аквареллю,
використання кольору); передачі середовища (об‘єм – макет, компонування,
ситуація, антураж);
– формулювати та творчо передавати архітектурну концепцію чи ідею;
У процесі виконання учбового рисунка повинні вирішуватися наступні
завдання:
- композиція (розміщення зображення на аркуші паперу, відношення
основних мас до вертикалей та горизонталей);
- визначення пропорцій - співвідношення розмірів окремих частин до
цілого;
- побудова форми у трьохмірному просторі;
- проробка форм у деталях; характеристика способами лінії, світлотіні та
тону;
- узагальнення форми, підкорення деталей цілому.
Засоби зображення та матеріали: лінія, світлотінь (полиск; світло;
напівтінь; власна тінь: рефлекс; тінь, що падає), 0,5 аркуша паперу, олівець,
ластик.
Приступаючи до рисування з натури, необхідно прикріпити до дошки
аркуш паперу та, сидячи на який відстані від моделі, не згинаючи корпуса,
легкими та вільними контурами нарисувати зображення моделі. Дошка з
папером повинна знаходитись у похилому положенні, тому що, рисуючи на
горизонтальній площині, можна припустити викривлення у зображенні моделі.
Необхідно знайти контуром характерні обриси моделі, зберігаючи
співвідношення величин - відповідно ширини до висоти моделі, а також в
деталях.
Після того, як намічені основні контури, визначені вірні співвідношення
величини (пропорції) можна вирисовувати начисто по нарисних лініях
конструктивні особливості моделі.
При рисуванні симетричних фігур намічається осьова лінія, відносно якої
розміщуються однакові частини загальної форми, відкладаючи у різні сторони
від осьової лінії рівні частини.
Добре знайомий предмет можна рисувати легко і правильно, тому спочатку
необхідно встановити:
а) з яких головних простіших складових елементів (піраміда, призма, куб,
куля, конус, циліндр та ін.) складається натура.
б) взаємне розміщення фігур відносно одна до одної.
в) пропорційні співвідношення розмірів фігур, а також відстань між ними.
На початку роботи другорядні деталі не рисуються, а встановлюється
схематична загальна форма нарисними лініями.
Головні контури, які в натурі виявляються з першого погляду і знаходяться
на першому плані, рисуються різкіше та чіткіше, а ті з них, які ледве
охоплюються поглядом, рисуються тонкими світлими лініями.
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Для виявлення помилок рисунка треба частіше дивиться на нього здалеку,
порівнюючи з натурою[1, с.57-67.]
Має значення також правильне розміщення рисунка на аркуші паперу,
відповідно до якого треба знаходити величину зображення. Надто великі та
надто маленькі рисунку мають поганий вигляд.
Предмети, що зображуються, повинні бути добре розміщені на форматі
паперу з тим, щоб зображення не мало вигляд зміщення у бік, вгору або вниз.
Для того, щоб надати об‘ємності предметам методом тушування,
наносяться тіні та напівтіні.
Світлотінь - це розподіл світла на поверхні предмета, що спостерігається у
натурі. Більш яскраво освітлені предмети, які розміщені ближче до джерела
світла.
Найбільш яскраво освітлена та частина предмета, до якої проміння світла
направляється перпендикулярно. При косому освітленні предмета яскравість
зменшується.
Частина предмета, яка не отримує освітлення, буде тіньовою. Тіні
розподіляються на власні та ті, що падають. Власна тінь - не та частина
предмета, яка знаходиться поза освітленням [2, p. 78.]
Тінь, відкинута освітленим предметом на інший предмет, має назву тіні, що
падає.
Віддзеркалене світло в тіні являється рефлексом. Рефлекс не буває
яскравішим, ніж освітлене місце предмета, а завжди є слабкішим. Рефлекс - це
також область тіні, але тіні, яка розряджена віддзеркаленим промінням. Якщо
на круглуватих предметах у тіні рефлекс виражається добре, то на плоских
предметах він може бути лише частковим.
У формах з кутами світло буде яскравішим у грані розподілу на світло та
тінь і ледве слабкішим - у віддаленні. Тінь буде міцнішою спереду затемненої
поверхні, яку ми бачимо, а слабкішою - по мірі віддалення.
Добре можна вивчити розподіл світлотіні на круглуватих предметах (куля,
циліндр, конус та ін.). Розподіл світла та тіні проходить таким чином: від світла
до напівтіні, від тіні до рефлексу, а потім від предмета до тіні, що падає.
Передати світло та тінь слід відносно до натури, розміщати тон від
слабкого до інтенсивного. Необхідно витримувати співвідношення тонів. На
початку роботи з тушування необхідно встановити, де буде в натурі
найтемніше місце і де найсвітліше, як у цілому, так і в кожній фігурі.
Правильно нанести тіні можна лише шляхом порівняння відповідно кожного
місця у натурі, а потім натури та рисунка[3, p.78.].
Тушуванням можна передати не тільки об'ємність предметів, але й їх
фактуру, світлову насиченість та матеріал (камінь, скло та ін.).
Засоби штрихування бувають різноманітні і відзначаються особливостями
об'ємної форми предмета. Штрихи тушування слід накладати не хаотично, а
рівномірно і в залежності від сили тону по-різному натискувати на олівець: то
міцно, то слабко.
Для того, щоб вірно нарисувати об'ємні форми предметів на площині
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(геометричні тіла, побутові предмети, архітектурні деталі та ін.) з натури,
необхідно мати практичні відомості про перспективу, тому що перспективне
зображення має певні закономірності.
Розрізняють дві основні частини загальної перспективи:
а) лінійна (зображення обрисів предметів);
б) повітряна (зображення кольорово-тіньових змін предметів у просторі).
Розглядаючи залізницю, вулицю, ряд телеграфних стовпів, що йдуть від нас
вдалечінь, ми помічаємо зближення предметів, яке нам здається, по мірі їх
віддалення від очей. Це є головним у перспективі. Розміри та форми предметів
у просторі, які ми бачимо, змінюються в залежності від відстані та положення
їх відносно глядача [4, p.23.]..
Нарисувати предмет "в перспективі" - це зобразити його таким, яким він
уявляється нашому оку, яке розглядає предмет з певної точки зору. Якщо
поставити вертикально перед собою на деякій відстані скляний прямокутник
або квадрат і почати розглядати крізь нього якийсь предмет, то промені світла
перед тим, як потрапити в наше око, повинні будуть на своєму шляху в певних
точках пересікти плоскість скла, яке знаходиться між спостерігачами та
предметом, який ми бачимо. Не змінюючи свого положення. обведемо на склі
тушшю або чорнилом контури предмета, який ми бачимо. На склі виходить
точне перспективне зображення предмета, який ми бачимо. Площина, на якій
виходить перспективне зображення, має назву "площина картини" або
"картинна площина".
Паралельні лінії, які ми спостерігаємо, при своєму просуванні у глибину
картини збігаються в одній точці (в дійсності залишаються паралельними).
Точка, де перехрещуються дві або більше паралельних між собою ліній, має
назву "точка сходження". Наприклад, на лінії обрію буде знаходитись точка
сходження лінії перехрещення підлоги, стелі із стінами; віконних прорізів; рам;
картин, що висять на стіні, та інших предметів[5, p.47.].
Під поняттям "обрій" мають на увазі горизонтальну лінію, на якій
утворюється точка сходження всіх горизонтальних ліній, які паралельні між
собою, або головна точка.
Перспективний обрій ототожнюється з географічним обрієм, тому що ця
лінія немов би розбиває все те, що ми бачимо, на дві частини: частину, яку ми
бачимо зверху, та частину, яку ми бачимо знизу. Обрій знаходиться на рівні
очей спостерігача.
Горизонтальні лінії, які знаходяться на рівні обрію, залишаються
горизонтальними незалежно від їх повороту відносно до картинної площини.
Паралельні лінії, які знаходяться нижче рівня обрію та йдуть вглиб, будуть
низхідними, паралельні лінії, які знаходяться нижче обрію - висхідними.
Одним з основних напрямів є виконання композицiї з геометричних предметiв
Порядок виконяння роботи та особливостi використання матерiалiв
Розпочинаючи роботу (завдання у техніці однокольорового відмивання),
необхідно мати: акварельні фарби (лампова кіпоть, слонова кістка, умбра та
ін.)та акварельний пензель.
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Вибираючи пензлі, слід звернути увагу на пружність волосся. Пружний
пензель не змінює свою форму, добре утримує воду. Папір для даного завдання
треба брати спеціальний ( для акварелі).
Папір клеїться на планшет таким чином: кінці аркуша ( шир. І-2 см)
відгинаються зверху та знизу. Кінці аркуша намазуються клеєм. Середина
паперу змочується водою за допомогою губки, потім аркуш накладається на
дошку. Кінці паперу, що намазується клеєм, щільно притискуються до дошки.
Папір розтягується у різні сторони.
Якщо папір наклеюється правильно, то його поверхня спочатку буде
нерівною, але після висихання вона натягується абсолютно гладко.
Сушити планшет треба в горизонтальному положенні. Під час роботи на
планшеті його треба тримати приблизно під кутом 15- 20°. Такий нахил
необхідний для того, щоб фарба повільно стікала до нижньої частини площини.
Перед виконанням завдання треба зробити декілька підготовчих вправ. На
форматі паперу, який наклеюється на дошку, треба помітити олівцем шість
прямокутників розміром приблизно 6x14 кожний. Верхній ряд трьох
прямокутників необхідно рівномірно покрити розведеною аквареллю: перший
прямокутник - 1 раз, другий - 2 рази, третій - 3 рази. Після кожного покриття
треба дати фарбі просохнути[6, p.21.].
У нижньому ряді лівий прямокутник треба покрити переходом від світлого
до темного тону. Це треба зробити таким чином: зверху покрити вузькою
смугою чистої води, потім поступово набавити трохи розчиненої фарби,
довести тон знизу до більш насиченого.
Середній прямокутник нижнього ряду покривається спочатку розчиненим
тоном фарби вузькою смугою вгорі і на колену наступну смугу додається трохи
чистої води.
Прямокутник праворуч у нижньому ряді необхідно покрити переходом від
води до фарби до середини і від фарби до води знизу.
Ці вправи слід робити, доки не вийде задовільний результат. У вправах з
техніки відмивання треба слідкувати, головним чином, за тим, щоб забарвлення
площини було рівномірним, без плям.
Після цього можна розпочинати виконувати завдання з техніки
однокольорового відмивання композиції з геометричних тіл та побутових
предметів. Для цього необхідно на планшет з акварельним папером з чернетки
перевести рисунок і поступовим накладанням тонів передати об'єм предметів.
Висновок:
Основними завданнями, які ставляться перед студентами є: - навчитися
грамотно складати композицію , виокремлюючи головне. Це означає,що
студент мусить знайти найбільш цікаве і зуміти його закомпонувати спочатку в
уяві,а далі на аркуші, врахувавши графічні засоби, якими буде виконаний
начерк. Судент має право відкидати зайве (на його думку) з композиції, або
додавати, те, що допоможе зробити рисунок більш виразним; - вміти відчувати
перспективу. Важливим є ракурс, з якого композицiя буде відкриватися
максимально цілісно та цікаво. Лінія горизонту відіграє основну роль. Грамотне
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використання принципів перспективи є головним у побудові рисунку; відчувати графічні матеріали. Те чим заплановано малювати рисунок, буде
впливати на те, як саме це виконувати. Адже графічні матеріали відрізняються
за твердістю, насиченістю, пластичністю, тому і результат виконання буде
різним; - вміти вчасно зупинити роботу. Не розуміти де і коли варто завершити
швидкий рисунок – є великою проблемою у студентів. Здається, що кожен
наступний штрих має покращувати роботу, але так є не завжди. В начерку
цінним є саме свіжість ліній, мінімум проробки, гра світла та тіні, перше
враження. Навчитися не «замучувати» роботу – завдання не з легких, проте це
половина успіху. Вміти порівнювати предмети між собою та зображати на
площині, є важливим кроком та одним з основних завдань художника.
Пропорції варто враховувати разом з перспективними законами.
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ
АРХІТЕКТОРАМИ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ ТА СПОРУД» В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
Ст. викл. Демент’єв В. В., ст. викл. Янтовська О.Л. (Харківський
національний університет будівництва та архітектури)
В умовах загрози поширення коронавирусної інфекції більшість
університетів і коледжів за рекомендацією Міністерства освіти і науки України
прийняли рішення про перехід на дистанційне навчання.
Дистанційне навчання має передбачає отримання знань без очного
відвідування занять, за допомогою сучасних інформаційно-освітніх технологій і
систем телекомунікації, таких як електронна пошта та Інтернет.
Основною перевагою дистанційної форми навчання над очною формою є,
перш за все, її зручність: студент самостійно вибирає час і місце для навчання,
що дозволяє йому працювати або паралельно навчатися на стаціонарі в іншому
місті або навіть країні. Серед недоліків варто виділити психологічну і
405

«комп'ютерну» непідготовленість викладачів. Це пов'язано з традиційною
методикою навчання, яка передбачає не віртуальне, а «живе» спілкування між
студентом і викладачем. Головними недоліками слід вважати обмеженість
безпосереднього спілкування викладач - студент і технічне забезпечення
дистанційного навчання в окремих регіонах областей України.
Узагальнення результатів, проведених досліджень дозволяє зробити
висновок, що в умовах вищої освіти України дистанційне навчання - це форма
отримання освіти, що оптимально поєднується з денною (очною) та заочною.
При цьому вона дозволяє використовувати в освітньому процесі кращі
традиційні та інноваційні засоби навчання, засновані на комп'ютерних і
телекомунікаційних технологіях
Незважаючи на очевидні плюси дистанційного навчання для сучасного
освітнього процесу, система підготовки архітекторів, має ряд специфічних рис,
які не вписуються в канву навчання «для всіх».
Творча «специфіка» підготовки фахівців в сфері архітектури викликає
певний песимізм щодо можливості застосування дистанційного навчання в
даній сфері. В якості основних аргументів «проти» наводяться аргументи про
неможливість заміни «очного» контакту між студентами і викладачем;
необхідність «опрацювання» в процесі навчання великого обсягу візуальних
матеріалів; використання сучасних програмних продуктів для креслення,
малювання, візуалізації і т.п.
Закономірним є питання чи можна навчити архітектора повністю
дистанційно або ж дистанційне навчання в цій сфері може бути тільки
підмогою, допоміжним моментом для основної і єдино можливою «очної»
форми? В даний час все більшого поширення і популярність на просторах
YouTube отримують відеоуроки з навчання навичкам роботи з поширеними
системами автоматизованого проектування і креслення. Однак проблема
полягає в тому, що зміст даних уроків, як правило, не враховує встановлених
сучасними нормативами вимог до оформлення проектної та робочої
документації на будівництво і ніяк не пов'язане зі спеціальними дисциплінами,
викладаються в очній формі. Таким чином, проблема створення ефективної
системи дистанційного навчання для архітекторів представляється на
сьогоднішній день найбільш актуальною та перспективною в найближчому
майбутньому. В розрізі даної проблеми необхідно вирішити яка частина
навчання повинна залишатися «очної», а яка може бути організована в
дистанційному форматі.
На сьогоднішній день, з переходом на дистанційне навчання, традиційна
система архітектурної освіти, як система підготовки фахівця зі структурнопросторовим мисленням вимагає модернізації. Тому спостерігається загальна
тенденція розробки комплексного підходу, спрямованого на навчання студентів
архітектурної професії, шляхом інтеграції інтерактивних прийомів освоєння
спеціальності в традиційну методику, що є засобом інтенсифікації освітнього
процесу [1].
На етапі освоєння нових технологій викладачі переносять в дистанційне
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навчання дидактику і методику традиційного, хоча зміст педагогічної
діяльності в новому освітньому середовищі, безумовно, відрізняється від
традиційного.
На
зміну
стандартним
контактним,
приходять
«інфокомунікаційні» заняття. Для проведення таких занять повинні бути
розроблені електронні навчальні ресурси, що представляють собою продукт
спільної діяльності викладачів, які виступають в ролі розробників і
програмістів, що створюють оболонку для нового ресурсу [2].
При традиційному процесі навчання архітектурному проектуванню, у
вигляді консультацій, викладач має, відразу ж, необхідний для навчання
зворотний зв'язок, а як це зробити дистанційно і без викладача? Якою мірою
повинні бути задіяними інтерактивні фрагменти, що дозволяють викладачеві,
підключиться, не показуючи, як «олівець лягає на папір», але вступаючи в
безпосередню комунікацію за допомогою технічних засобів [3].
Дистанційне навчання забезпечується окремими методиками і новими
технологіями передачі навчальної інформації. Оскільки лекційнії по
архітектурним теоретичним і практичним дисциплін традиційно містять багато
графічного матеріалу, включаючи медіаряд, використання сучасних технологій
дозволить легко переводити зміст курсу в відео-презентації для читання
матеріалу в онлайн режимі. Поєднання відео, аудіо, графічного і текстового
матеріалу, створення ефектів анімації перетворять навчання в нову і багату за
своїми можливостями середу, з розвитком якої збільшиться ступінь залучення
студентів до процесу навчання
Необхідно враховувати, що сучасний студент-архітектор - це мобільна
людина, яка вчиться і виконує роботу в будь-який зручний для нього час. Тому
активні методи навчання в структурі сучасного архітектурного освітнього
процесу грають одну з першорядних ролей. Інтерактивні форми показані як в їх
загальній, так і прикладній значущості: від найпростіших форм у вигляді
тренінгу або комп'ютерного тестування, що забезпечують перевірку рівня
знань, так і ділові ігри, що дозволяють створювати імітаційне моделювання, де
програються виробничі умови, і виявляються особистісні здатності окремих
студентів - гравців [4,5].
Разом з тим для впровадження дистанційного навчання, відповідно до
вимог законодавства, в систему підготовки архітекторів необхідно відповісти
на головне питання: як навчити архітектурному проектуванню, яке є основною
професійною складовою, якщо не навчаючи йому безпосередньо?
Традиційна архітектурна освіта будується за принципом безпосередньої
передачі знань, умінь і навичок від вчителя до учня в ході проведення
лекційних і практичних занять, індивідуальних консультацій, а також при
потоковому контролі за виконанням всіх розділів самостійних розробок.
Закріплення отриманих знань і навичок відбувається при виконанні курсових
проектів і самостійної роботи студентів. Такий порядок можливий при
«очному» спілкуванні викладача і студента, однак при дистанційному навчанні
такий зв'язок порушується.
У ситуації, що склалася, при переході на дистанційне навчання, виникає
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необхідність розробки нових методів викладення цілого ряду профільних
дисциплін студентам архітекторам з використанням нових технологій передачі
навчальної інформації. При цьому необхідно розробити комплекс навчальнометодичного забезпечення для можливості дистанційної роботи студентів з
виконання курсових проектів.
Особливо актуальним це питання стає при виконанні студентами
архітекторами курсових проектів дисципліни «Конструкції будинків і споруд».
Основна складність, для студентів, полягає в необхідності розробки не тільки
об'ємно-планувальних і естетичних якостей, будівель що розробляються
індивідуально, але і їх конструктивних рішень, а також оформлення проектної
документації відповідно до діючих норм.
Очевидно, що такий підхід до виконання індивідуальних архітектурних
проектів передбачає не тільки наявність у студентів максимального обсягу
інформації про можливі варіанти технічних рішень конструктивного
компонування будівель, але і способів їх реалізації для конкретного проекту.
Разом з тим, на час початку розробки архітектурно-конструктивних
проектів, у студентів, як правило, немає необхідних, в достатньому обсязі,
технічних знань і проектних навичок для виконання зазначених курсових робіт.
При традиційний архітектурний освіті така невідповідність, необхідних і
фактичних знань і навичок, компенсувалося проведенням індивідуальних
консультацій і коригуванням викладачем прийнятих студентом проектних
рішень, в ході поточного контролю. Очевидно, що такий порядок ведення
архітектурного проектування забезпечував можливість своєчасного виконання
студентами архітекторами курсових проектів з дисципліни «Конструкції
будинків і споруд» в повному обсязі і належної якості.
З переходом на дистанційне навчання виникає потреба в розробці нових
методів забезпечення своєчасного виконання студентами архітекторами
курсових проектів дисципліни «Конструкції будинків і споруд».
Вивчення інформації про розробки, що були виконані різними авторами,
по впровадженню дистанційних методів освіти в технології навчання
архітекторів, спрямованих на інтеграцію інтерактивних прийомів освоєння
архітектурної спеціальності в традиційну методику, дозволило визначити і
сформувати необхідний обсяг відео, аудіо, графічного і текстового матеріалу,
що забезпечує ведення навчального процесу.
В результаті проведеної співробітниками кафедри роботи по
впровадженню інноваційних методів ведення викладання в умовах
дистанційного навчання на сайті «Кафедри архітектурних конструкцій» був
сформований комплекс навчально-методичного забезпечення що має
необхідний обсяг інформаційних даних для самостійної дистанційної роботи
студентів з виконання курсових проектів та включає:
- відео презентації лекцій і практичних занять, по кожному з розділів
дисципліни і всіх етапів розробки курсових проектів;
- комплект методичної, довідкової та навчальної літератури з усіх
розділів дисципліни;
408

- комплект графічних і текстових матеріалів, що демонструє порядок
виконання, оформлення, а також опис правил розробки всіх розділів курсового
проектування.
Вільний доступ студентів до зазначених матеріалів дозволяє, в ході
самостійної роботи над проектами, отримати необхідний обсяг теоретичної та
практичної інформації.
Лекційні та практичні заняття що проводилися, згідно з розкладом, з
використанням програм Zoom, Google Classroom і Google Meet, дозволили
незначною мірою компенсувати відсутність «очних» консультацій і можливість
своєчасного внесення необхідних виправлень у поточні проектні розробки
студентів.
Однак, якщо, з технічної точки зору, проведення онлайн лекцій і
практичних занять не становить складності, то питання індивідуальних
консультацій і проведення поточного контролю розробки розділів проекту
залишається актуальним.
Основна складність, в ході проведення консультацій і поточного
контролю, полягає в системі передачі, від студента до викладача, і обробки,
останнім, великої кількості графічної інформації.
Оскільки проекти виконуються «вручну» це завдання вирішується, на
сьогоднішній день, шляхом обміну, через електронну пошту, інформацією, у
вигляді фотографій креслень, які присилаються студентами (не завжди
належної якості) в форматі pdf або JPEG файлів. Таке рішення, в ситуації, що
склалася, дозволяє імітувати процес традиційної архітектурної освіти.
У висновку можна зазначити, що на сьогоднішній день, питання
можливості навчання студентів творчих дисциплін з використанням тільки
методів дистанційної освіти залишаються відкритими, оскільки вони
відносяться до галузі дистанційного освоєння тих розділів професіоналізму, які
ніколи не транслювалися окремо від викладача, будучи його індивідуальною
кваліфікацією, яка і передавалася студенту під час проведення консультацій з
архітектурного проектування.
ЛІТЕРАТУРА

1. Инновационные технологии в контексте творческого обучения архитекторов. /Саркисов
С.К., Ильвицкая С.В., Петрова Л.В., Булгакова Е.А./ Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель. 2015. № 4 (124). С. 45-51.
2. Учебное пособие для преподавателей ВУЗов по разработке дистанционных курсов
обучения по направлению «Архитектура» [Текст]:/ Булгакова Е.А,Меерович
М.Г./Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2016.
№ 5(84). С.41
3. Интегрирование инновационных методов образования в систему подготовки
архитекторов. Булгакова Е.А. Материалы международной научно-методической
конференции: Электронное обучение и дистанционные технологии в образовании: опыт
и перспективы развития. 2015. № 1. С. 10-13.
4. Опыт и предпосылки разработки деловых игр для обучения архитекторов./ Ильвицкая
С.В., Петрова Л.В., Булгакова Е.А. / AMIT (Architecture and Modern Information
Technologies).2015. Режим доступа: http://archvuz.ru/ № 2(31).
409

5. Востребованность деловых игр в технологии интерактивного обучения архитекторов
Петрова Л.В, Булгакова Е.А. //Журнал «Российский научный журнал» №4(42), 2014 .- C.
333-336

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТІВ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ - АРХІТЕКТОРІВ У
ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Доц. Чечельницька К.С. (Харківський національний університет будівництва
та архітектури)
«Більшість вчителів витрачають свій час, ставлячи питання,
призначені для з'ясування того, чого учень не знає,
в той час, як справжнє мистецтво задавати питання полягає в тому, щоб з'ясувати,
що учень знає або здатний знати»
Альберт Ейнштейн

Всесвітня пандемія COVID-19 привнесла в наше повсякденне життя
безліч нововведень. Змінився звичний уклад у багатьох сферах життєдіяльності.
У тому числі карантинний період спричинив ряд змін й у сфері освіти. У
2019/2020 та 2020/2021 навчальних роках великий відсоток освітнього процесу
відбувався у дистанційному режимі. Безперечно, це новий досвід для нашої
держави. Діджиталізація спілкування вже давно прийшла у наш світ, але в
освітньому процесі вона стала основним засобом комунікації вперше.
Викладачі та студенти активно почали використовувати такі онлайн-платформи
та веб-сервіси, як Google Meet, Google Classroom та Zoom.
Дистанційний формат навчального процесу особливо складним видався
для творчих спеціальностей. Це стосується майбутніх спеціалістів таких як
актори, художники, музиканти, архітектори, скульптори, графіки, дизайнери
тощо. У цих професіях спілкування та безпосередній контакт здобувача вищої
освіти та викладача є невід’ємною частиною пізнання обраного шляху.
Передачу знань та вмінь, відчуття таланту та спроможність надихати вкрай
важко реалізувати навіть через найліпші сучасні технології зв’язку. Малювати,
створювати, бачити, чути, грати та відчувати енергію – для плідного результату
всі ці дії мають бути реалізовані у справжньому житті. Не найкращий варіант
слухати голос та інтонації майбутнього актора чи співака через навушники,
бачити у записі заняття майбутніх балерин хореографією вдома, сприймати
колір фарби майбутнього живописця через екран монітору. Через Всесвітню
пандемію багато процесів змінили свою звичайну траєкторію. Усі дисципліни,
які формують творчу особистість студента, втратили досить вагому частину
продуктивності за час переходу в онлайн-режим.
Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» не залишилась
осторонь. Технічні та творчі спеціальності мають власну специфіку
індивідуальних консультацій. Саме через це заняття з дисципліни
410

«Архітектурне проєктування» та праця над дипломним проєктом в онлайнформаті стали новим досвідом у комунікації між студентами та викладачами.
Звісно, є позитивні сторони нового досвіду спілкування. Часто говорять, що
сучасне молоде покоління живе у інтернет-просторі на відміну від великої
частини покоління старшого. Так воно і є. Але це твердження ані позитивне, ані
негативне. Інтернет-простір - частина сучасного світу, одна з багатьох сторін
сучасної реальності. Діти у 2021 році швидше вчяться користуватися гаджетами
аніж писати та читати.
Згідно до Теорії поколінь, що була створена відомими науковцями із
Сполучених Штатів Америки Уільямом Штраусом та Нейлом Хоувом у 1991
році, покоління визначається як сукупність усіх людей, які народилися у
проміжок часу, що дорівнює приблизно 20 рокам або одній фазі життя [1].
Покоління «бебі-бумерів» (англ. baby boomers) — покоління людей, які
народилися орієнтовно в період з 1946 по 1964 роки. Покоління «X»
(англ. Generation
«X»)
—
1965-1980
рр.
Покоління
«Y»
або
міленіали (англ. Generation «Y»,
millennials) — 1981-1996 рр. Усі вище
перелічені покоління – це сучасні викладачі в університетах. Покоління
здобувачів вищої освіти – це Покоління «Z» (англ. Generation «Z», також відоме
як зумери англ. Zoomers или New Silent Generation) — люди, які народилися
орієнтовно в період з 1997 по 2021 рр. Те, що попередні покоління називали
«новими технологіями» або «технологіями майбутнього», для покоління «Z» це
їх сьогодення. Це перше по-справжньому цифрове покоління.
Парадоксально, але саме карантинний період несподівано зблизив учнів
та викладачів. Науково-педагогічні працівники різного віку та з зовсім різним
досвідом користування інтернет-простором та соціальними мережами були
вимушені перейти на сучасний рівень комунікації з учнями. Рано чи пізно
такий тип комунікації безумовно прийшов би у сферу навчання, але пандемія
значно прискорила цей процес. Це стосується не тільки вищих навчальних
закладів освіти, але й загальноосвітніх шкіл, коледжів, різноманітних курсів
тощо. Навіть наради й засідання науково-педагогічних працівників та дні
відкритих дверей для абітурієнтів стали проходити в онлайн-режимі.
Особливо важливим етапом навчання на архітектурному факультеті є
захисти бакалаврських та магістерських дипломів. Захист дипломного проєкту
– це своєрідна форма державного іспиту – показник підготовленості
випускника до практичної діяльності. Значення дипломного проєкту не
обмежується його контрольною функцією, а його захист скоріш несе функцію
виховну. Ця процедура у дистанційному режимі має свої переваги та недоліки.
До переваг слід віднести можливість запрошення голови Державної
екзаменаційної комісії з іншого міста, можливість презентації відеоматеріалів
та збільшення, у разі необхідності, будь-якого фрагменту зображення тощо.
Візуальна складова вкрай суттєва для архітекторів, тому можливість різнобічно
презентувати експозиційні матеріали є великим плюсом. До недоліків слід
віднести відсутність урочистості події, часом незадовільний інтернет-зв'язок,
що впливає на якість сприйняття доповіді, технічні несправності, відсутність
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досвіду користування онлайн-платформами тощо.
У зв’язку із запровадженням в університетах України заходів щодо
запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 та згідно до
постанови Кабінету Міністрів України № 607 «Про внесення змін до Порядку
присудження наукових ступенів» від 15 липня 2020 року, засідання
спеціалізованих вчених рад з приводу захисту кандидатських та докторських
дисертацій також дозволили проводити у дистанційному режимі з
використанням засобів цифрового зв’язку [2]. Для того щоб приєднатися до
засідання, членам спеціалізованої вченої ради модератор відправляє посилання
на електрону пошту. Найчастіше використовуються платформи зв’язку Google
Meet або Zoom. У кожної з платформ існують власні особливості користування.
Дуже схожа процедура захисту бакалаврських та магістерських робіт
здобувачів вищої освіти. Державна екзаменаційна комісія разом із
дипломниками та їх керівниками отримують посилання. Для того щоб
забезпечити вільний доступ до засідання, посилання має бути у відкритому
доступі (наприклад на сайті університету). Є дуже корисним відвідування
захистів дипломних робіт студентами молодших курсів. Саме так вони мають
можливість дізнатися, як само проходить процедура захисту проєкту та
зрозуміти, що на них чекає та до чого їм готуватися у майбутньому.
Досвід захисту власного проєкту для майбутніх спеціалістів-архітекторів
особливо важливий. Відповіді на запитання членів ДЕКу розкривають інтелект,
характер та темперамент випускників. Вони мають вміти донести свою ідею до
членів ДЕКу, вміти відповідати на запитання стосовно їх роботи, впевнено
почуватися на публічних виступах. У професійному майбутньому архітектори
будуть зтикатися з цим доволі часто. Це може бути спілкування із замовником
проєкту, керівництвом або ж презентація проєктної документації на засіданнях
містобудівної ради. Для відчуття впевненості в собі, вміння тримати себе на
публіці та доносити свої думки до слухача, студентам-архітекторам були б
корисні такі філологічні дисципліни, як «Риторика» та «Ораторське мистецтво»
(др.-греч. ἡ ῥητορικὴ τέχνη «ораторское искусство» ← ῥήτωρ «оратор») [3].
Важливо відзначити, що у зв’язку із новими форматами та засобами навчання, а
також видозміненою процедурою захистів дипломів, науково-педагогічним
працівникам необхідно оновлювати методичне забезпечення та йти в ногу з
часом [5]. Також стає актуальною створення нових посад на архітектурному
факультеті, а саме посад модераторів – спеціалістів, які мають забезпечувати
технічні моменти у навчальному процесі.
Видатний архітектор та педагог Борис Григорович Бархін (1912-1999 рр.)
у науково-методичному посібнику «Методика архітектурного проєктування»
розглядає розробку дипломного проєкту з архітектурної спеціальності як
найважливіший заключний етап підготовки архітектора, у якому синтезуються
результати
загальнотеоретичного,
науково-технічного,
художньокомпозиційного навчання студента в університеті; закріплюються навички
самостійного професійного виконання складної проєктної програми та
проявляються художні здібності [5]. Найкращі дипломні проєкти беруть участь
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у Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних робіт випускників
архітектурних спеціальностей. Саме такий огляд-конкурс мав проходити у м.
Харкові восени 2020 року. Але, через обставини спричинені вірусом COVID-19,
подію було скасовано. Як й безліч інших подій, у тому числі Всесвітнього
масштабу. Одним з таких прикладів є перенесення проведення Всесвітнього
конгресу Міжнародної спілки архітекторів, що мав проходити у липні 2020
року у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Через пандемію велика кількість заходів
переходить в онлайн-формати. Цілком ймовірно, що у 2021 році ми матимемо
змогу провести у дистанційному режимі огляд-конкурс дипломних проєктів.
Безумовно, нові засоби комунікації в освітньому процесі мають спочатку
пройти стадію становлення. Досвід, який ми вже отримали при процедурі
дистанційних захистів у 2020 році, дозволяє зробити певні висновки.
Особливості такої форми проведення захистів та їх організації потрібно
враховувати членам державної екзаменаційної комісії, студентам, а також
керівникам. Необхідно заздалегідь перевіряти технічне обладнання та
враховувати специфіку експозиції матеріалу, робити презентації та пам’ятати,
що інформація буде сприйматися через екран монітору. Захист дипломної
роботи бакалавра та магістра архітектора – це особлива подія, яка
запам’ятовується на все життя та є фінальним етапом навчання в університеті.
Важливо, щоб форма процедури захисту не впливала на кінцевий результат та
приносила задоволення, як студентам, так і викладачам.
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ФОРМУВАННЯ НОВИХ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМАХ ОСВІТИ
Доц. Вигдорович О.В. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Сучасні умови епідеміологічної ситуації в Україні поставили перед
сучасними науково-педагогічними працівниками нові вимоги, вищі навчальні
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заклади стали використовувати он-лайн форми освіти. Цей факт вніс значні
зміни у форми викладання навчального матеріалу, у хід підготовки до
проведення всіх видів навчальної роботи та до здійснення самої навчальної
роботи. Ми отримали новий досвід у проведенні всіх видів навчальної роботи у
форматі он-лайн, це лекції, практичні заняття, консультування курсових робіт та
проектів, навіть проведення захистів дипломних робіт на усіх освітніх рівнях.
Методична робота в університеті здійснюється з метою якісної розробки
освітніх програм відповідно до вимог державних стандартів, забезпечення
ефективної організації навчально-виховного процесу, якісного проведення
різних видів навчальних занять (включаючи інтерактивні і дистанційні),
підвищення професійного рівня керівного, професорсько-викладацького,
наукового та навчально-допоміжного складу ВНЗ.
Методична робота з підготовки до проведення таких навчальних занять,
розроблення методичного матеріалу у сучасних умовах також суттєво змінилася.
Метою статті є розгляд переваг та недоліків дистанційного навчання в
університеті. Особлива увага приділяється формам дистанційних технологій в
навчанні в руслі сучасних вимог до вдосконалення технологій в електронному
освітньому середовищі.
Методична робота в вузі, як правило, планується і організовується за
такими основними напрямками:
- розробка нових і вдосконалення змісту реалізованих основних освітніх
програм і програм додаткової освіти, розробка і впровадження нових принципів,
форм і методів ефективної організації навчально-виховного процесу;
- вдосконалення системи оцінки якості освіти, отриманого студентами і
слухачами в ході освоєння конкретної освітньої програми;
- методичне забезпечення виховної роботи;
- розробка навчально-методичних матеріалів, необхідних для проведення та
методичного забезпечення всіх видів навчальних занять;
- вдосконалення методичної майстерності керівного, професорськовикладацького та наукового складу вузу, вивчення, узагальнення та поширення
передового педагогічного досвіду;
- впровадження в навчально-виховний процес нових освітніх технологій;
- підготовка і випуск методичних посібників, збірників, карт, структурнологічних схем, інформаційних бюлетенів та іншої літератури з методики
підготовки і проведення навчальних занять в рамках конкретних програм
навчальних дисциплін, по організації навчальної, методичної та наукової роботи
у вузі, а також організації освітнього процесу;
- вдосконалення матеріальної бази для ведення методичної роботи.
Центром методичної роботи в вузі є кафедра. Комплексне методичне
забезпечення освітнього процесу можна порівняти з універсальним набором
інструментів, створюваним професорсько-викладацьким складом ВНЗ.
У сучасному світі з розвитком IT технологій з'явилася можливість
здобувати освіту дистанційно. Це вирішило безліч проблем і відкрило
можливості для всіх верств населення. Видів дистанційного навчання багато і
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вони дозволяють не тільки просто спілкуватися тим, хто навчається, із
викладачем, вести діалог на відстані, але і повністю проводити заняття, лекторії,
семінари та інші заняття. Повний курс дистанційного навчання представляє не
тільки матеріали для навчання, але і націлений на те, щоб привернути інтерес
особистості, створити атмосферу сприятливу для навчання.
В кінці XVIII століття в Європі, з появою доступної поштового зв'язку,
виникло «кореспондентське навчання». Воно передбачало передачу поштою
навчального матеріалу, ведення діалогу між учнями та викладачем і навіть здачу
іспитів і наукових робіт. Подібна система прийшла і в Україну в кінці XX
століття.
XX століття характеризується бурхливим технологічним проривом і
зростанням інформаційних засобів. Виникнення теле- і радіомовлення призвело
до інновацій в дистанційному навчанні, однак істотним недоліком була
відсутність можливості у того, хто навчається зворотного зв'язку.
У 1960 році у Великобританії відкрився перший в світі університет
дистанційного навчання «Відкритий Університет Великобританії». Назва
вказувало на дешевизну отримання навчання і відсутність необхідності постійно
очно відвідувати заняття. До 1980-х почали з'являтися персональні комп'ютери,
що дало новий поштовх для навчання. Перші інтерактивні додатки на
комп'ютерах були представлені у вигляді ігор [1].
В Україні датою офіційного початку запровадження дистанційного
навчання можна вважати 21 січня 2004 року, коли наказом № 40 Міністерства
освіти і науки України було затверджено «Положення про дистанційне
навчання» [2], яке поклало початок запровадженню нових технологій у галузі
освіти.
Одним з перших великих центрів дистанційного навчання, що поширював
свої матеріали через мережу інтернет стала Хан-Академія. ЇЇ автор Салман Хан
почав викладати у вільний доступ в мережі власні відео-уроки, що створював
для своєї кузени. Згодом, коли уроки отримали неабияку популярність і
мільйони переглядів в мережі YouTube Хан створив окремий навчальний
центр[3].
В Україні є декілька прикладів великих навчальних центрів з дистанційною
формою навчання, що спеціалізуються на підготовці учнів до ЗНО [4] та
університетських курсах. Одним з найбільших є Prometheus — проект масових
відкритих онлайн-курсів.
Разом з тим, під дистанційними освітніми технологіями розуміються освітні
технології, реалізовані в основному із застосуванням інформаційних і
телекомунікаційних технологій при опосередкованому (на відстані) або в
повному обсязі опосередкованому взаємодії того, хто навчається і педагогічного
працівника [5].
Перевагами дистанційного навчання є:
- економія часу (не потрібно витрачати час на дорогу до місця навчання і
назад);
- можливість навчати одноразово велику аудиторію;
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- зниження витрат на проведення навчання (відсутній оренда на приміщення
для навчання);
- підвищення якості навчання в зв'язку з використанням сучасних
інформаційних технологій;
- створення галузевих і загальних середовищ освіти і методик навчання;
- миттєвий доступ учнів до електронних бібліотек і баз знань;
- можливість здобувати освіту усіма бажаючими, незважаючи на стан
здоров'я і соціального становища в суспільстві;
- зручність зв'язку викладача і учня в залежності від побажань обох.
Разом з тим можна виділити ряд недоліків:
- необхідність спеціального обладнання (часом дорогого) на робочому місці;
- слабка відпрацюванність практичних занять;
- обмежена можливість викладу думок в усній формі;
- неповноцінність емоційної складової через відсутність прямого контакту
студентів з викладачем;
- все ще відносно слабка методична організація навчання.
На думку експертів можливості і ефективність дистанційного навчання
можуть бути досить високими, проте рекомендують першу вищу освіту
отримувати в віддаленому режимі тільки при наявності об'єктивних причин на
це. А для другого (додаткового) - дистанційний формат навчання цілком
підходить.
Можна виділити два режими дистанційного заняття, які відрізняються за
типом взаємодії викладача та студента:
- режим онлайн: здобувачі освіти та педагог одночасно перебувають у
автоматизованого робочого місця;
- режим офлайн: місцезнаходження і час студентів і педагога не грає ролі,
організація заняття відбувається у відкладеному режимі.
Як раніше вже згадувалося, дистанційне навчання має різні форми:
Чат-заняття - це заняття, які здійснюються з використанням чаттехнологій. Заняття такого роду відбуваються синхронно, кожен з учасників
мають одночасний доступ до чату. На базі багатьох навчальних закладів діє
подібна система чат-кабінетів, що забезпечує діяльність педагогів і здобувачів
освіти.
Веб-заняття - до них відносяться конференції, семінари, дистанційні
консультації, лабораторні роботи, практичні заняття та інші види навчальних
занять, які проводяться за допомогою телекомунікаційних систем (ТКС) і інших
можливостей Інтернету. Для веб-занять використовуються спеціальні освітні
веб-форуми. Основна відмінність веб-занять від чат-занять в можливості більш
тривалої роботи і асинхронною взаємодією педагогів і здобувачів освіти.
Телеконференція - проводиться на основі розсилок з використанням
електронної пошти, також навчальні матеріали висилаються поштою в регіони. В
основі цієї системи закладено метод «Природного процесу навчання». Ця форма
дистанційного навчання активно використовується в країнах Європи для
отримання додаткової освіти. Формування теоретичних і практичних навичок
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досягається шляхом систематичного вивчення матеріалів, прослуховування і
повторення за диктором вправ на аудіо- та відеоносіях, а також практичним
закріпленням матеріалів, отримуючи стійкі автоматизовані навички.
Телеприсутність - це заняття, в ході яких, який навчається присутній на
занятті шляхом застосування ТКС і відеозв'язку. В даний час існують роботи,
керуючи якими дистанційно можна повноцінно взаємодіяти з навколишнім
середовищем, досягаючи цим відчуття повної присутності на заняттях в
університеті, але для більшості українських ВИЩів використання такої форми
дистанційної освіти не дуже поширено.
Для організації дистанційного навчання необхідний певний набір засобів:
комп'ютер, периферійне устаткування до нього і програмне забезпечення.
Будучи рядовим користувачем даного сервісу, для отримання знань (наприклад,
заняття-вебінари), вам буде необхідно:
- персональний комп'ютер (ноутбук);
- пристрій звукопередачи (колонки, навушники);
- відеокамера і мікрофон;
- програмне забезпечення (Інтернет-браузер, Adobe Flash Player і ін.);
- стабільне Інтернет-з'єднання (не менше 256 кбіт / с).
В даний час цей комплект обладнання є майже у кожного, що не створюють
ніяких труднощів використання дистанційного навчання.
Також для навчання використовуються сторонні ПО. Одні можуть просто
давати відеозв'язок між людьми (Skype), інші ж - повноцінні сервіси для
дистанційного навчання, що володіють різними інструментами і можливостями
відслідковувати прогрес здобувачів освіти.
1) Moodle - на сьогоднішній день одна з найпопулярніших СДО з відкритим
вихідним кодом. Система має велику кількість інструментів для роботи зі
студентами. Є можливість створювати курси, адаптовані під мобільні телефони.
Система має інтегрованої платіжної системою PayPal.
2) ATutor - одна з найпростіших в зверненні і багатих в функціоналі систем
дистанційного навчання, що володіє email-повідомленнями, файловим
сховищем, різними інструментами оцінки, резервним копіюванням, веденням
статистики та інтеграцією опитувань.
3) IT-арена — навчальний сайт з IT;
4) lCloud — навчальна хмара.
Подібних сервісів дуже багато на просторах інтернету, кожен з них має свої
особливості і функціонали. Також частина цих ресурсів є платними, але це
вкладення може окупитися додатковим функціоналом і можливостями, яких
немає в безкоштовних ресурсах.
Але крім технічних засобів та програмного забезпечення дистанційні форми
навчання дуже відрізняються формами подачи матеріалу та змістом самої
підготовки викладача до цих занять.
Заняття в дистанційній формі повинно містити в собі наступне:
- мотивація. Це важлива складова, яка має бути присутня протягом усього
процесу дистанційного навчання. Головне - поставити чітку мету перед
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здобувачами. Мотивація сходить нанівець, якщо досліджувані завдання не
відповідають рівню підготовки здобувачів;
- інструкція. Детально викладіть студентам, як виконувати завдання;
- інформація. Розподіліть все по блокам, збудуйте структуру, якій легко
буде слідувати;
- контроль. Проведіть оцінку знань по темі: зробити це можна за допомогою
тестування;
- комунікація та консультація. Продумайте систему взаємодії викладача зі
здобувачами під час заняття.
Кожний викладач повинен поставити собі три питання:
1. Чому я хочу навчити моїх студентів?
2. Яким чином вони цього навчаться?
3. Яку підтримку в цьому я можу їм дати?
Поява нових видів навчальної та методичної роботи, таких як переведення
лекційних курсів у формат презентацій, або записи готових лекцій, методична
підготовка наочних матеріалів для проведення практичних занять та
консультування з курсового проектування значно розширило спектр надання
освітніх послуг вищих навчальних закладів. Але це, крім того, потребує від
науково-педагогічних працівників використання нових інформаційних джерел,
більш широкого загалу літератури, що використовується, а також нового досвіду
у використанні цифрових технологій у своїй повсякденній праці.
Таким чином, в даний час відбувається модернізація і удосконалення в
системі вищої освіти. Виникає необхідність переходу від традиційного
отримання освіти до більш гнучких і краще відповідає сучасним вимогам життя
дистанційними технологіями в навчанні.
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ГЕРМЕНЕВТИКА УРБАНІСТИКИ
У ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІЙ ВЗАЄМОДІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Доц. Божинський Н.І.(Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Сучасний етап розвиту освіти передбачає трансдисциплінарний підхід.
Але тут виникає проблема певного трактування, або герменевтики певних
понять, не тільки загальних, але і специфічних, вузькопрофільних. У
первісному значенні герменевтика (від грец. ερμηνεύειν — тлумачити) —
напрям наукової діяльності, пов'язаний з дослідженням, поясненням,
тлумаченням наукових текстів. Останні двадцять років в європейських
державах, особливо в Німеччині, Австрії та Швейцарії, а також у вітчизняній
науці однією з центральних проблем різних наук є проблема розуміння або, як
її називають, питання герменевтики.
Характерною особливістю наукового пізнання є прагнення такого знання,
яке ми могли б кваліфікувати як істинне. Історія науки дає нам привід
сумніватися у можливості одностайного тлумачення такого феномена, як
істина. Уся історія людства демонструє хиткість і непередбачуваність
досліджень у галузі наукової алетіології, науки про «істину». Надзвичайна
складність і багатоплановість процесів що проходять у урбаністичній науці
змушує нас постійно опрацьовувати все нові й нові термінологічні основи
знань, іноді беручи деякі терміни з паралельних наук або напрямків. 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
одне від одного, коли починають говорити про урбаністику – починають
говорити «однією мовою». Щоправда, постає проблема єдиного, лапідарного
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. А в 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
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специфічне і відмінне від інших значення. Так з‘являються слова зонінг і
зонування, тощо.
Вельми схожі процеси кілька років тому розпочалися навіть у
структурних речах. З‘явилися різноманітні «Школи урбаністики», урбаністичні
студії, навіть спеціалізації у навчальних закладах – які немають 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.
З‘явилися навіть блогери, що називають себе «урбаністами», хоча ніколи
не тримали олівця в руках і не знають визначень слів «містобудування»,
«урбаністика» чи «архітектура». Це вносить певну плутанину в головах
громадськості, і певним чином, ніби знецінює наукові здобутки попередніх
років у галузі Урбаністика.
Тут на допомогу науковцям приходять напрацювання сучасної
герменевтики. 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 напрямків, 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
лавочок і доріг – називає себе публічно «урбаністом», і нажаль деяка частина
справжніх студентів-містобудівників вірить таким голослівним виразам.
Орієнтиром і задачею сьогоднішнього викладача-урбаніста є об‘єднання
всіх близьких за духом та ідеєю (конгеніальні) знань 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,
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що отримують сьогоднішні студенти. Небезпечним також є повне відкидання
знань попередніх десятків років, які іноді мали реальну і раціональну основу,
накопичили великий досвід і науковий апарат. Розчинитися у світовій
поверхневій мішурі одноденних повідомлень, що на кілька днів втрачають
актуальність – це нажаль, реальність сьогоднішнього студента.
Розвиток сьогоднішньої науки передбачає спільність розумінь 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.
За цих умов трансдисциплінарний підхід стає нагальним у справі
розв‘язання гострих епістемологічних проблем. Бесараб Ніколеску, наприклад,
закликає до створення студій (atelier) або «робочих груп», які були б місцем
зустрічей викладачів і студентів, де б генерувалися конструктивні ідеї та
здійснювався моніторинг їх діяльності.
Активне обговорення проблеми трансдисциплінарності у світовій науці
почалося із середини 80-х років ХХ ст., однак через свою семантичну
невизначеність це поняття досі не має однозначної дефініції.
Трансдисциплінарність розуміють і як своєрідну «декларацію», що урівноважує
значущість усіх елементів наукового пошуку (науки, вчених тощо), і як рівень
освіченості конкретної особистості, і як програму, принцип дослідження
навколишнього світу, згідно з якою наукова проблема має досліджуватися
одночасно на кількох рівнях (наприклад, фізичному та психічному), коли
відкриваються широкі можливості для взаємодії багатьох наукових дисциплін
під час вирішення комплексних суспільних і природничо- наукових проблем. У
цьому значенні термін «трансдисциплінарність» передбачає можливість
трансферу ідей, методів та самих науковців у суміжні, а подекуди і несуміжні
галузі наукового знання.
Герменевтичною основою розуміння містобудівних дисциплін є
сукупність транс дисциплінарних знань з усіх урбаністичних спеціальностей,
включно з історією мистецтва, соціологією, природознавством, економікою і
таким іншим. Тільки за допомогою компілятивної методики і синергетичній
співпраці усіх цих напрямків науки ми зможемо правдиво і дієво дати
студентові-урбаністу знання для майбутньої професії, а майбутньому
науковцеві – широке поле для подальших досліджень.
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СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА УРБАНІСТИКИ.
Доц. Каменський В.І. (Харківський національний університет будівництва
та архітектури)
Анотація. В статті досліджені особливості організації науководослідної роботи студента магістратури у формі соціологічного дослідження,
яке є складовою курсових робіт передбачених для дисциплін «Прогнозування в
архітектурі та містобудуванні» та «Урбансоціологія». Робиться висновок про
можливість використання результатів цих досліджень в атестаційній роботі
магістра.
Ключові слова: магістр, соціологічне досліджування, опитування,
архітектура та містобудування.
Вступ. В наш час, коли глобальні кризи та стрімке перетворення світу на
постіндустріальний, вимагає від країн уваги до розвитку в перш за все
культурних та інтелектуальних ресурсів, гостро поставлене питання
необхідності реформування вищої освіти в Україні [1,6]. Щоб українська вища
освіта ефективно виконувала важливі завдання суспільства, необхідне її
оновлення з урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у
широкому соціально-економічному контексті [2,1]. Вища освіта визнається
важливим елементом у забезпеченні стійкого майбутнього для нашої планети та
суспільств [3,50], і є, як і виховання, є найважливішими складовими частинами
культурного
вдосконалення
людини
[4,26].
Відповідно,
логічним
продовженням реформування української освіти є впровадження другого
(магістерського) рівня вищої освіти, що передбачає набуття здобувачами вищої
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освіти здатності до розв‘язування задач дослідницького та/або інноваційного
характеру у певній галузі професійної діяльності [5,1].
Загалом, питанням підготовки магістрів в Україні присвячено багато
наукової літератури. Потужну аналітико-дослідницьку роботу у напрямі
висвітлення загальних аспектів становлення та розвитку магістратури виконали
такі вітчизняні науковці як: М.Анцибор В. Г. Кремень, В. О. Огнев‘юк, К. С.
Островський, О. В. Глузман, В. О. Радкевич, В. С. Сенашенко, М. Г. Дудка, К.
В. Корсак, Г. М. Падалка, С. О. Сисоєва тощо.
Існує значний доробок робіт по конкретним магістерським
спеціальностям [5,5], [6,11], [7,7], [8,141], [9,8], [10,5]. Водночас, існує
проблема браку наукових досліджень взагалі [11,4], та залучення до освітньої
програми магістра соціологічних досліджень зокрема. Таким чином, метою
роботи є аналіз можливостей за допомогою залучення соціологічних
досліджень подолати проблеми освітніх програм магістра в Україні.
Матеріали і методи досліджень. В статті використаний порівняльний
підхід, згідно якому структура студентських науково-дослідних робіт, які
виконуються на архітектурному факультеті ХНУБА порівнюється з структурою
класичних наукових праць.
Результати дослідження. Як зазначає Г.М. Сомбаманія, критичний
аналіз робочих планів і програм підготовки майбутніх магістрів щодо
проведення наукових досліджень, а також соціологічне опитування фахівців
гуманітарних факультетів, переконливо доводить, що магістратура здебільшого
не розуміється як самостійна освітньо-наукова підсистема, цільові завдання
якої переважно спрямовані на: формування специфічного типу особистості –
майбутнього науковця (вченого) [11,169]. Хоча студенти готували реферати й
озвучували їх зміст з різних дисциплін [11,170].
Можливо, це пов‘язано з тим, що хоча Національна рамка кваліфікації
вимагає спеціалізовані уміння/навички розв‘язання проблем, необхідних для
проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою
розвитку нових знань та процедур [12,1], місце магістра між колишнім
«кандидатом наук» та колишнім «спеціалістом» було і залишається головною
проблемою інтернаціоналізаціїї вітчизняної вищої освіти. А, вимоги Закону про
вищу освіту [13,1] та Національної рамки кваліфікації активно втілюються в
набір компетентностей [13,9], але тільки не в вимоги до планування конкретної
науково-учбової діяльності студентів.
Так, відповідно, вибірка магістерських компетенцій має достатньо
широке
охоплення,
і
освітні
програми
наповнені
програмними
компетентностями, серед яких – загальні (світоглядна, методологічна,
громадянська, комунікативна, інформаційна, самоосвітня), фахові базові
(науковоосвітня, дослідницька, суб‘єктна, діагностична) і фахові спеціальні
(експертна, організаційно-управлінська) [13,9].
Натомість, якщо професія архітектора вимагає не тільки засвоєння
професійних архітектурно-мистецьких та інженерних навичок, але також і
пильної уваги до запитів соціуму. Проблема полягає в тому, що запити соціуму
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в демократичній країні постійно змінюються і є джерелом законодавчих
ініціатив [14,1]. Звернувшись до світового досвіду ми побачимо, що світова
практика чітко виділяє науковооріентіовані програми, освоєння яких завершує
ся присвоєнням ступеня магістра наук (Master of Science), та практико
орієнтовані програми, освоєння яких завершується присвоєнням ступеня
магістра мистецтв (Master of Art), але в будь-якому випадку наукова складова
присутня в освітній програмі.
В загальному полі світової вищої освіти набуває популярності освітні
програми які серед іншого формують уміння критично мислити. Як вважається,
магістр з архітектури та містобудування - це освітньо-кваліфікаційний рівень
фахівця, який здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного
характеру, і має певний досвід їх застосування та продукування нового знань.
На архітектурному факультеті ХНУБА, в програмі дисциплін за вибором
магістерської програми, таких як «Прогнозування в архітектурі та
містобудуванні» та «Урбансоціологія», відведені години на виконання
досліджень суспільного запиту на продукцію галузі. Метою наукового
дослідження в дисципліні «Прогнозування в архітектурі та містобудуванні» є
виявлення тенденції змін суспільного замовлення та потреб, що є однією з
причин еволюції архітектурно-містобудівного явища, що прогнозується. Метою
наукового дослідження в дисципліні «Урбансоціологія» є створення на основі
виявленого суспільного запиту та потреб споживачів, архітектурномістобудівного завдання. Результати дослідження пропонується до
використання в магістерській атестаційній роботі.
Загалом, соціологічні дослідження [15,266] — система логічних і
послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур
для отримання наукових знань про соціальне явище, процес. Також,
соціологічне дослідження є науковою діяльністю у якої є мета, завдання,
об‘єкт, предмет, науковий підхід, технічні та організаційні засоби, результат.
Дослідження поділяються за тривалістю проведення та за глибиною
аналізу. В межах окремих дисциплін, через стислий термін навчального
семестру доцільно застосовувати короткострокові (від 2 до 3 місяців) та
експрес-дослідження (від 1—2 тижнів до 1—2 місяців). Також, застосовані
пошукові дослідження — що за своїми параметрами є найпростішими, і які
вирішують прості за змістом завдання (анкети, картки для фіксації аналізу
документів ДБН та т.п.). Охоплюють невеликі сукупності (до кількох десятків
опитуваних), мають спрощені програму та інструментарій.
Можливо проведення описових досліджень (до 1 року), які покликані
створити відносно цілісну уяву про досліджувані явища, процеси. Воно
проводиться за розробленою програмою, на базі апробованого інструментарію і
застосовується відносно великої спільності людей (наприклад, колектив офісу).
Збір інформації тут може бути доповнений методами спостереження, а не
тільки анкетуванням аналізу документів.
Дослідження оформлюється як окрема частина курсової роботи і
складається з програми, яка є обов'язковим вихідним документом будь-якого
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соціологічного дослідження. Програма, як правило, включає в себе наступні
розділи: 1) теоретичний (формулювання й обґрунтування проблеми, цілі,
завдання,об'єкт та предмет дослідження); 2) методичний (обґрунтування
вибірки, методів обробки й аналізу даних); 3) організаційний (робочий план
соціологічного дослідження та т.п.).
Для виконання соціологічного дослідження в межах курсової роботи з
дисциплін «Прогнозування в архітектурі та містобудуванні» та
«Урбансоціологія», достатньо суб‘єктивного аналізу, і не потрібні формальні
методи. Наприклад, в роботі студента першого курсу магістратури Пархоменка
Ю. М. «Виявлення потреби людей в зміні ситуації з житловою забудовою в м.
Харкові» з дисципліни «Урбансоціологія» було проведене соціологічне
опитування з метою виявлення особливостей запиту мешканців Харкова на
якість житлового середовища.
Метою дослідження було виявлення вимог споживачів до якостей
житлової забудови, об'єктом дослідження - харків'яни, які досягли віку 10 років,
предметом дослідження - вимоги споживачів до якостей житлової забудови.
Опитування проводилося шляхом анкетування. Було опитано: 65 осіб віком від
10 до 60 років, Опитування відбувалося шляхом анкетування он-лайн. Анкета
складалась з 16 питань, які були розділені на змістовні блоки.
Аналіз показав, що споживачі мають бажання та потреби які при
порівнянні відрізняються не тільки від усталеної практики містобудівної
індустрії, декотрих теоретичних постулатів, але і від актуальних вимог ДБН.
Спостерігається певне співпадіння вимог з теоретичними висновками
передових світових науковців. Аналіз анкет, проведений студентом дозволив
зробити висновки, які він використає в атестаційній роботі магістра, як основу
для подальших досліджень та архітектурно-планувального завдання.
В соціологічному дослідженні студентки першого курсу магістратури
Струмскас С. «Безбар‘єрне середовище в м. Харкові», яка є частиною курсової
роботи «Прогнозування розвитку споруд безбар‘єрного середовища в міському
середовищі Харкова» з дисципліни «Прогнозування в архітектурі та
містобудуванні» було проведене соціологічне опитування з метою виявлення
особливостей відношення мешканців Харкова зі звичайними фізичними
можливостями. Об'єктом дослідження були харків'яни, які досягли віку 20
років, предметом дослідження – запит споживачів на споруди безбар‘єрного
середовища. Опитування проводилося шляхом анкетування он-лайн.
Опитування пройшли 50 осіб від 20 до 53 лет. Особливістю опитування є
врахування факту, того, що головним споживачем є люди з особистими
потребами, до яких можна віднести не тільки інвалідів, але і вагітних жінок,
людей поважного віку та т.п.
Аналіз анкет показав, люди знають про існуючі проблеми і вони б хотіли
змін і самі б посприяли цьому. Водночас, опитувані хотіли б що б і державні і
муніципальні органи, а також суб‘єкти економічної діяльності прийняли участь
у створенні безбар‘єрного середовища. Результати цього дослідження показали,
що при порівнянні актуальних результатів анкетування з існуючими
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опитуваннями десятирічної давності, виявилася тенденція до більшої
зацікавленості опитуваних в стовренні безбар‘єрного середовища. Результати
будуть використані в подальшій науковій та практичній учбовій роботі.
Для досягнення мети в обидних працях були виконані поставлені
завдання та зроблено висновки.
Обговорення результатів (Discussion). Автор вважає,що результати
цього дослідження свідчать про можливість використати соціологічні
дослідження для створення магістерських освітніх програм по дисципліні 191
«Архітектура та містобудування». Таким чином буде подолано проблему не
тільки відсутності зв‘язку між освітою та дослідженнями, але і відсутність
міжособистісного спілкування та взаємообміну науковими ідеями між
студентами.
Висновки. Порівняльний аналіз соціологічного дослідження та
навчального завдання - складових частин курсових робіт по дисциплінам
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» показав, що вищеназвані
складові частини є повноцінним науковим дослідженням, яке проводиться з
навчальними цілями. Завдяки цим навчальним завданням студенти засвоюють
такі методи дослідження, як аналіз, синтез та порівняння, та отримають вміння
які відповідають вимогам Національної рамки кваліфікації. Також, зважаючи на
подальший розвиток загального процесу демократизації українського
суспільства соціологічні дослідження в складі освітніх програм магістра будьякої спеціальності мають в майбутньому отримати відповідну їх соціальному
значенню місце та роль.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ТА
МІСТОБУДІВНИХ ПРОЕКТІВ
Ас. Вінниченко Т.С. (Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Сьогодні навчання у вищих навчальних закладах світу є здебільшого
доступним, та досить інтернаціональним. Абітурієнти з різних країн світу
можуть подавати документи, та складати вступні іспити до різних віщих
закладів освіти як дистанційно так і безпосередньо у вищому навчальному
закладі. Завдяки таким можливостям вищі навчальні заклади мають змогу
удосконалювати свої навчальні процеси, вносити оновлення до навчальних
програм, та удосконалювати знання іноземних мов, а також впроваджувати
проведення практичних, та лекційних занять іноземною мовою.
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У зв‘язку з тим, що кількість іноземних студентів в українських вузах
постійно зростає постає питання щодо вирішення мовного бар'єру, здолання
якого на думку багатьох, є достатньою мірою для успішного навчання. Але є
ще багато бар‘єрів які треба подолати іноземному студенту для того, щоб
комфортно почуватися у незнайомій для нього країні. Зокрема мови іноземним
студентам треба «порозумітися» з культурою країни до якої вони приїхали,
адаптуватися до студентського середовища, та ще й встигати за освітньою
програмою, яка є єдиною як для українських так і для іноземних студентів.
Зважаючи на вищесказане, маємо змогу сформувати наступні
питання, які постають перед вищими закладами освіти при роботі з
іноземними студентами:
1. Виникає необхідність постійного оновлення, та доповнення лекційного та
практичного матеріалу.
2. Виникає проблема адаптації іноземних студентів до тієї країни, до якої
вони приїхали навчатися. Ця проблема може суттєво вплинути на якість
навчального процесу.
3. Вищий навчальний заклад повинен мати гнучку систему роботи з
іноземними студентами.
4. Викладачі, які працюють з іноземними студентами, мають враховувати
особливості рідної країни з якої прибув студент, та звертати на це увагу у
процесі викладання.
5. Студенти мають бути академічно мотивованими, адже це прямим чином
впливає на якість знань, та бажання навчатися.
Перед іноземними студентами теж постають деякі питання, та
проблеми:
1.
Формальні. Ті, що пов‘язані з адаптацією до правил та порядків
навчального процесу, пристосуванням до університету, навчальних вимог, та
нормам поведінки, які характерні країні та вищому навчальному закладу до
якого вони приїхали навчатися.
2.
Соціально – психологічні. Це можуть бути проблеми адаптації до нового
соціуму та правил поведінки у ньому. Також це стосується адаптації до нових
норм доби, кліматичних умов, місцевої кухні, та ін.
3.
Академічні. Труднощі, що виникають при активному засвоєнні нової
мови, відсутності навичок та прийомів вирішення нових навчальних завдань,
здатності навчатися самостійно, контролювати і оцінювати себе, правильно
розподіляти свій час для відпочинку і виконання самостійної навчальної
роботи.
Враховуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що навчання
іноземних студентів вищими навчальними закладами це дуже складний, та
багатогранний процес, який потребує постійного вдосконалення, та розвитку.
Цим питанням займалися Н.С.Дашина, В.Г.Крисько, А. І. Савенков та ін.
Якщо розглядати це питання збоку викладання архітектурних, та
містобудівних дисциплін, воно сформує свої потреби як зі сторони іноземних
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студентів, так і зі сторони викладачів які з ними працюють. Для того щоб
зробити роботу з іноземними студентами максимально комфортною як для
студента так і для викладача, останньому необхідно розуміти, що студенти які
приїхали навчатися до країни яка для них є новою, з маловідомими традиціями,
та нормами поведінки – мають певні складнощі з адаптацією до самої країни, та
безпосередньо до процесу навчання.
Архітектурні та містобудівні проекти виконуються в Україні згідно
діючим нормам та законам. Учбові програми також базуються на цих нормах,
адже проектуємо ми на території України. Ці норми та правила є прийнятними
та зрозумілими для студентів які проживають на території України. Студенти
які прибули з інших країн цих норм не знають, їм важко орієнтуватися у
державних документах які видаються державною мовою. Тому однією з задач
викладача є допомога в адаптуванні, та ознайомлення з цими нормами
іноземних студентів, а також допомога у користуванні цими нормами на
території України. Необхідно ознайомити іноземних студентів з архітектурою
країни до якої вони прибули на навчання, розповісти їм про основні напрямки
архітектури та містобудування, які використовувалися в Україні протягом
певного часу, або поглибити знання у певному періоді якщо у іноземного
студента є бажання робити проект у тому чи іншому архітектурному або
містобудівному напрямку. Також одним з необхідних етапів проектування є
первинний аналіз ситуації, сюди входить композиційний, архітектурний,
містобудівний, кліматичний та ін.. варіанти аналізу території забудови, або
певної частини міста у якому планується вести проектну діяльність. Дуже
важливо навчити, та прояснити всі складові побудови різних варіантів аналізу,
та об означити їх важливість та необхідність у проектуванні окремих будівель,
районів або міст. Необхідно повільно та поетапно виконувати всі необхідні
схеми аналізу, та коли всі етапи буде пройдено іноземні студенти мають
зауважити, що правильний збір необхідної інформації є невід‘ємною частиною
процесу проектування. Та у майбутньому мати змогу самостійно виконувати
такий аналіз, та робити необхідні висновки з нього.
Також однією з багатьох задач викладача є надання можливості
іноземним студентам робити проекти на базі проектного, та містобудівного
законодавства країни з якої вони приїхали. Для цього необхідно дати змогу
студентам донести інформацію про свою країну до викладача. Необхідно
всіляко заохочувати студентів розповідати про архітектурно-містобудівні
особливості їх країни, пропонувати зробити презентації або доклади. При
підготовці до презентації студенти шукають історичну та сучасну інформацію
про свої міста та країни, та у ході цього процесу дізнаються деякі нові для них
історичні особливості, які у подальшому можуть суттєво вплинути на різновид
архітектурних стилів які студенти будуть застосовувати у подальшій роботі.
Також дуже важним етапом є архітектурний та містобудівний аналіз міст. Дуже
важливо розвинути у студентів вміння правильно визначати архітектурні та
містобудівні особливості їх країни, виділяти основні елементи, які
є
характерною рисою будівель або міст у цілому. Також дуже цікавим досвідом
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під час навчання є обмін інформацією із студентами з України. Коли йде
сумісна робота іноземні студенти можуть дізнатися інформацію безпосередньо
у своїх однокурсників, адже спілкування з ними відрізняється від спілкування з
викладачем. Іноземні студенти під час таких спільних занять виказують
бажання розповідати про свою країну, її культуру, історію та архітектуру. І
навпаки студенти з України можуть розповісти інформацію про нашу країну, та
відповісти на певні питання, які виникнуть у іноземних студентів під час
роботи над проектами на території України. Іноді можливі варіанти коли
місцеві студенти виказують бажання проектувати на закордонній території, у
таких випадках спілкування безпосередньо з носіями інформації є безцінним
досвідом у процесі навчання.
Таким чином ми маємо прийти до висновку, що робота з іноземними
студентами повинна бути комплексною, як зі сторони вищого навчального
закладу, так і зі сторони викладача, який повинен мати змогу постійно
вдосконалювати свої знання у галузі архітектури та містобудування як своєї
країни так і країни походження іноземного студента. Вищі навчальні заклади
також повинні мати змогу адаптуватися під сучасний ритм, приймати, та
впроваджувати нові досягнення у сфері навчання, надавати можливість
студентам та викладачам удосконалювати свої знання, та якщо все це, що так
необхідно щоб освіта була якісною та комфортною, буде виконано, ми не
тільки вдосконалимо нашу систему навчання, але і зарекомендуємо себе як
країну з якісним, та високим рівнем освіти.
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Іщенко А.М. Розвиток швидкості рухової реакції на
тренуванні легкоатлетів університету, які спеціалізуються
в спринтерському бігу.
Плотницький Л.М., Семко Б.Т. Психологічна підготовка
спортсмена перед змаганнями та приклади прийомів
психологічної підготовки.
Гунько М.В. Засоби вдосконалення спритності боксерів
університету в умовах карантину.
Шкарлат Н.Ю. Удосконалення рухових здібностей
здобувачів - баскетболістів при орієнтації у просторі.
Данилов М.Ф. Методика удосконалення швидкісних якостей
футболістів.
Колесник П.Р. Тактичні особливості проміжної гри в
настільному тенісі.
Стасевський О.С. Фізичне виховання, здоров‟я людини:
досвід та проблеми.
Єрьоменко С.Ю. Особливості рухливих дій на різних
бойових дистанціях.
Ткаченко С.І. Об‟єм та інтенсивність навантаження в
підготовчому періоді тренування спортсменів гирьовиків.
Гелеверя Є.М. Горизонтальна складова індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача вищої освіти.
Тодріна І.В. Стилі педагогічного спілкування у навчанні
та вихованні здобувачів вищої освіти.
Халіна В.Ю., Смачило В.В. Аналіз потреб ринку праці як
основа конкурентоспроможності освітніх програм.
Кильницька Є.В. Аналіз стану фінансової підтримки
здобувачів у європейській вищій освіти.
СЕКЦІЯ 3. Синергія в освітньо-науковому процесі
Даньшева С.О., Полупан ОВ., Шишко Н. С. Спецкурс як
форма підвищення пізнавальної активності здобувача вищої
освіти.
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Леонов В.П. Полімувні технічні пристрої – основа
281
проблемного викладання фізики.
Журавльов Ю.В. Досвід ХНУБА щодо впровадження
287
дуальної форми здобуття освіти.
Лозовий А.В. Проблеми викладання міждисциплінарних
293
наук економіко-управлінського спрямування у технічних
закладах вищої освіти України.
Бєлих І.М. Ефективність використання CAD-систем у
300
вивчені дисципліни «Інженерна та комп‟ютерна графіка».
Васильєва К.О. Мультидисциплінарний підхід: стан
303
досліджень у світі та Україні.
Сергеєва Т.В. Мультидисциплінарний підхід:
309
розвиток пересічних компетентностей у межах дисциплін.
Сергеєва Т.В., Ямницький С.О. Збалансовані
314
мультидисциплінарні навчальні програми, що побудовані за
виміром ваги дисциплін.
Сергеєва Т.В., Кущенко Ж.Л., Орда О.Ф.
320
мультидисциплінарний підхід до збагачення лексики
архітекторів наочно-образними засобами.
324
Яровий Ю.М., Медведєва А.В., Альошечкіна Т.М.
Практичний зв‟язок дисциплін як база якісної підготовки
спеціалістів.
Дружинін А.В., Давиденко О.А.Напрямки впровадження
330
ВІМ – технологій в навчальний процес при підготовці
фахівців будівельників в закладах вищої освіти.
Бутенко С. В. , Плахотнікова І. А. підвищення якості
335
підготовки інженерів-будівельників у контексті
інтегрованого підходу.
СЕКЦІЯ 4. Архітектура та містобудування ХХІ сторіччя:
теоретико-методологічні проблеми підвищення якості
професійної архітектурно-будівельної освіти
Блінова М. Ю., Савчук В. В. Сучасні підходи до реновації
339
суспільних просторів в межах окремих районів.
Чабанюк О.Я «Образи та ідентичності» районів
343
постсоціалістичної житлової забудови через призму книги
Джейн Джейкобс «Смерть і життя великих американських
міст».
Корнілова Л. В. Пошук творчих ідей методом
348
макетування в курсовому проектуванні.
Шарлай О.В. Особливості формування сучасного
352
суспільного простору з урахуванням вимог до інклюзії.
Вещев В.Є. Формування професійної майстерності
357
бакалаврів в умовах конкурсного проектування.
435

Хороян Н.П. Структура області відповідальності
362
гаранта бакалаврської освітньо-професійної програми
на архітектурному факультеті.
367
Бондаренко К.Е., Колесніков О.Є., Рижевцева Л.О.
Використання творчих конкурсів для активізації дипломного
проєктування на архітектурному факультеті.
Рябушина І. О., Русанова М. В., Ольк Н. Ю. Встановлення
371
структурно-логічних зв‟язків між навчальним архітектурномістобудівним проектуванням та позааудиторною
науковою роботою студентів.
Герасименко В.В., Кравченко Ю.П. впровадження в
375
навчальний процес програмного забезпечення REVIT для
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Печерцев О.О., Благовестова О.О. Методика викладання
381
дисципліни «Інформатика в архітектурному проєктуванні».
Лопатько В.М. Методичні особливості підготовки
386
архітекторів-реставраторів.
Стріжельчик Г.Г., Єгупов В.Ю., Бондаренко О.І.,
387
Найдьонова В.Є. Особливості сучасних дисциплін
«Геотехніка урбанізованих територій» та «Екологічна
гідрогеологія».
Дзюбенко П.О. Методичні аспекти щодо викладання
391
навчальної дисципліни « Образотворче мистецтво«
здобувачам вищої освіти зі спеціальності 191 «Архітектура
та містобудування» першого (бакалаврського) рівня в
умовах дистанційного навчання.
Ігнатьєва Н.В. Особливості методики викладання
395
дисципліни «образотворче мистецтво» здобувачам вищої
освіти спеціальності 191»архітектура та містобудування»
першого (бакалаврського) рівня в умовах дистанційного
навчання.
Литовко С.I. Ообливості викладання основ композиції та
400
об'ємно – просторового мислення в архітектурному
малюнку.
Демент’єв В. В., Янтовська О.Л. Методи забезпечення
405
виконання студентами архітекторами курсових проектів з
дисципліни «конструкції будинків та споруд» в умовах
дистанційного навчання.
Чечельницька К.С. Особливості захистів дипломних
410
проєктів здобувачів вищої освіти - архітекторів у
дистанційному режимі: переваги та недоліки.

436

Вигдорович О.В. Формування нових видів навчальної та
методичної роботи науково-педагогічних працівників
у дистанційних формах освіти.
Божинський Н.І. Герменевтика урбаністики
у трансдисциплінарній взаємодії навчальних предметів.
Каменський В.І. Соціологічні дослідження як складова
підготовки магістра урбаністики.
Вінниченко Т.С. Особливості педагогічного підходу до
іноземних студентів у процесі виконання архітектурних та
містобудівних проєктів
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