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С. С. Романенко, О. П. Чорний, Н. М. Істоміна  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук 

ВИКОРИСТАННЯ РЕФЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛУ ЯК ЗАСОБУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

НАУКОВОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

У роботі автори розглядають актуальність заснування електронного реферативного 

науково-технічного журналу, який виступає засобом упорядкування та зосередження в 

одному виданні відомостей про наукові публікації Інституту електромеханіки, 

енергозбереження і систем управління. Традиційні методи представлення та 

розповсюдження наукової інформації не в повному обсязі виконують свої функції та 

задовольняють інформаційні потреби дослідників. Із бурхливим розвитком Інтернету все 

більше видавництв стали надавати електронні версії своїх видань у різних формах, які можна 

переглянути он-лайн або на веб-сайті. Електронні версії видань кардинально відрізняються 

від друкованих своєю специфікою представлення інформації, швидкістю розповсюдження 

матеріалів, економічною вигідністю, можливістю інтерактивного спілкування з авторами 

публікації, і головне доступністю з будь-якої точки світу. Наведено структуру видання та 

обґрунтування вибору програмних засобів реалізації електронного реферативного журналу. 

Використання усіх функцій даного видання дозволяє: істотно змінити характер роботи з 

реферативної інформацією та прискорити опрацювання інформаційних джерел при 

проведенні наукових та пошукових досліджень, не лише співробітників інституту, а й усіх 

фахівців в галузі електромеханіки та енергоресурсозбереження; слугує засобом ефективного 

та оперативного ознайомлення із науково-технічною інформацією в галузі електромеханіки 

та електротехніки, що для наукової комунікації є визначним критерієм для визнання новизни 

та пріоритету досліджень. 

Ключові слова: науково-технічна інформація, реферативне видання, реферативний 

журнал, засоби наукової комунікації. 

 

С. С. Романенко, А. П. Черный, Н. Н. Истомина  

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Кременчуг 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА КАК СРЕДСТВА 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  

В работе авторы рассматривают актуальность учреждения электронного реферативного 

научно-технического журнала, который выступает средством упорядочивания и 

сосредоточения в одном издании сведений о научных публикациях Института 

электромеханики, энергосбережения и систем управления. Традиционные методы 

представления и распространение научной информации не в полном объеме выполняют свои 

функции и удовлетворяют информационные нужды исследователей. С бурным развитием 

Интернета все больше издательств стали предоставлять электронные версии своих изданий в 

разных формах, которые можно просмотреть онлайн или на веб-сайте. Электронные версии 

изданий кардинально отличаются от печатных своей спецификой представления 

информации, скоростью распространения материалов, экономической выгодностью, 

возможностью интерактивного общения с авторами публикации, и, главное, доступностью 

из любой точки мира. Приведена структура издания и обоснование выбора программных 

средств реализации электронного реферативного журнала. Использование всех функций 

данного издания позволяет: существенным образом изменить характер работы с 

реферативной информацией и ускорить обработку информационных источников при 

проведении научных и поисковых исследований, не только сотрудников института, а и всех 

mailto:eetecs@kdu.edu.ua


ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. 2014. № 3 (7). 

Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua 

© С. С. Романенко, О. П. Чорний, Н. М. Істоміна, 2014 
 

 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

9 

специалистов в области электромеханики и энергоресурсосбережения; служит средством 

эффективного и оперативного ознакомления с научно-технической информацией в области 

электромеханики и электротехники, которая для научной коммуникации является 

определяющим критерием для признания новизны и приоритета исследований. 

Ключевые слова: научно-техническая информация, реферативное издание, 

реферативный журнал, средства научной коммуникации. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У світовому потоці інформаційних видань значне місце 

належить реферативним журналам, які відіграють важливу роль в організації праці вченого, 

орієнтуючи його у безмежному просторі наукової інформації, та виконують багато інших 

функцій. Цей вид інформаційних джерел має давню історію, але розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій та комп'ютеризація інтелектуальної праці відкрили якісно нову 

сторінку в їх існуванні. 

На сьогодні в світі існує багато інформаційних інститутів, які займаються випуском 

реферативних журналів (РЖ). Деякі з них користуються галузевим принципом відбору та 

реферування літератури, тобто у виданні збирається інформація з конкретної галузі знання. 

Це такі широковідомі видання, як «Physics Abstracts», «Computer and Control Abstracts», 

«Chemical Abstracts», «Biological Abstracts» та багато інших, що випускаються 

реферативними службами INSPEC, BIOSIS, CAS [1]. 

Крім того є велика кількість багатогалузевих видань. Найхарактернішими прикладами є 

РЖ ВІНІТІ, який виходить в Росії уже більше 40 років та Український РЖ «Джерело», 

заснований 1998 року [2], який підтримується двома великими інформаційними інститутами 

− Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації 

інформації. Дані видання реферують інформацію по всіх найбільш актуальних проблемах 

науки і техніки, відображаючи як світовий потік наукової літератури, так і досягнення 

вітчизняних вчених, а також деякі праці окремих науковців. 

Згідно з ДСТУ 3017−95 РЖ − це інформаційне видання, що містить впорядковану 

сукупність бібліографічних записів, які включають реферати [3]. Головне завдання РЖ − 

адекватний виклад суті первинного документа, рекомендація нової, цінної i корисної 

інформації для її оптимального використання в усіх галузях людської діяльності. 

Реферативні видання відрізняються від бібліографічних значно більшою повнотою даних про 

первинний документ, бо до складу їх тексту, крім бібліографічних описів, входить реферат − 

стисле викладення змісту документа або його частини, у тому числі основні фактичні 

відомості і висновки, необхідні для початкового ознайомлення із документом. Зручним 

засобом інформаційної комунікації, безпосередньо наукової, його робить широкий спектр 

класифікаційних ознак, за якими формують РЖ, наприклад: за цільовим призначенням, за 

глибиною згортання, за формою представлення, за методом викладу, за способом підготовки, 

за кількістю охоплених джерел тощо. 

Істотною відмінністю РЖ є їх багатофункціональність, що обумовлено 

багатофункціональністю рефератів, які друкуються у виданні. Реферату притаманні такі 

функції: інформативна, індикативна, комунікативна, довідкова, пошукова, оціночна, адресна, 

сигнальна, прогностична, індексування. Дослідження показують, що майже усі функції 

рефератів можна перенести на реферативні видання в цілому. 

Визначимо основні функції реферативних видань, та представимо їх у вигляді табл. 1 із 

наданням кожній короткої характеристики. 

Окремо можна відзначити такі функціональні можливості реферативних видань, які 

дозволяють використовувати їх для цілей прогнозування та попередньої експертизи заявок 

на винаходи (корисні моделі), оскільки вирішення прогностичних та експертних завдань 

вимагає оцінки інформації, систематизованої за певні періоди часу і за визначеною галуззю 

техніки. 
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Таблиця 1 – Функції реферативних видань 

Функція Характеристика 

Реєстраційна 

(систематизуюча) 

Виконує реєстрацію наукових документів з метою їх збереження та 

можливістю оперативного (адресного) пошуку у любий час. 

Систематизація, що здійснюється за єдиним рубрикатором 

інформаційних видань, дає змогу упорядкувати відомості про 

первинний потік інформації. 

Кумулятивна Акумулює інформацію, розсіяну по безлічі первинних документів: 

концентрує її в «одному місці», підібрану за певною тематикою і 

представлену у формі зручній для пошуку, сприйняття та аналізу. 

Надходячи до фондів бібліотек здійснює процес накопичення 

інформації, формуючи галузевий інформаційний фонд. 

Інформативна Реферат включає основний зміст первинного документу. Іноді 

реферати бувають настільки змістовні, що замінюють необхідність 

ознайомлення із першоджерелом. 

Ознайомлення з рефератами дає змогу досить точно спостерігати за 

новітніми досягненнями як у своїй галузі, так і споріднених галузях 

техніки і виробництва. 

Є джерелом галузевої інформації для використання у професійній 

діяльності. 

Комунікативна Є результатом здійснення інформаційного обміну між автором 

первинного документу і учасником процесу його аналітично-

синтетичної переробки. 

Виступають посередниками у спілкуванні людей, стають одним із 

опосередкованих каналів професійної комунікації. 

Здатні встановлювати інтернаціональний зв'язок між учасниками 

комунікацій завдяки організації публікації рефератів зарубіжних, 

насамперед наукових документів, на якій би мові вони не були 

надруковані. 

Сприяють упорядкуванню, стандартизації і уніфікації термінології, 

насамперед наукової. Це сприяє єдності науки. 

Довідкова Реферат містить довідкові дані, тобто користувач має можливість 

отримати інформацію про кількість графічного матеріалу у 

першоджерелі, наявність таблиць, бібліографічних посилань, 

ілюстративного матеріалу тощо. 

Видання оснащене системою покажчиків, тому воно може 

використовуватись у інших довідкових цілях, наприклад, при 

тематичному пошуку: за термінологічним словником, 

словосполученнями, що використовуються у конкретній галузі 

тощо. 

 

Для наукової спільноти РЖ безпосередньо слугують засобом поточного сповіщення 

фахівців про всю опубліковану в світі нову науково-технічну інформацію по окремим 

галузям і навіть окремим проблемам. А також є інструментом для ретроспективного пошуку 

наукових документів по відповідних галузях, проблемах і предметах. Інститутом проблем 
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реєстрації інформації встановлено, що без допомоги РЖ фахівець може ознайомитися не 

більше ніж із 6 % опублікованих робіт, а за допомогою РЖ − близько 80 %.  

Таким чином реферативний журнал, як наукове видання: 

 компенсує такий наслідок диференціації науки, як розсіяння публікацій;  

 сприяє інтеграції науки, дозволяючи фахівцеві стежити за досягненнями в 

суміжних галузях науки або техніки і використовувати ці досягнення; 

 дозволяє своєчасно виявляти виникаючі «граничні» галузі науки з активними 

«точками перетину» для подальших досліджень у цих напрямах; 

 сприяє підтримці єдності науки, впорядкуванню науково-технічної інформації, 

впорядкуванню науково-технічної термінології; 

 сприяє частковому усуненню мовних-інформаційних бар'єрів тощо. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На підставі проведеного аналізу, та з 

метою упорядкування науково-технічної інформації, яка міститься у виданнях Інституту 

електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського (ІЕЕСУ) було обґрунтовано доцільність 

заснування власного РЖ.  

 

 

Рисунок 1 – Обкладинка реферативного журналу 

 

Спочатку була створена друкована версія журналу «РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ 

Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління» (рис.1). Дане видання 

відповідає усім вимогам держаних стандартів України ДСТУ 3017−95, ДСТУ 7157:2010, 

ДСТУ 4861:2007 [3-5] щодо видань, їх видів та вихідних відомостей і пройшло державну 

реєстрацію згідно вимог Закону України та нормативних документів [6, 7]. Контрольні 

примірники РЖ на підставі постанови Кабінету Міністрів України [8] надходять до 

провідних бібліотек та наукових установ і додатково розповсюджується по промисловим 

підприємствам регіону, тим самим підтримуючи процес накопичення наукової інформації та 

формуючи галузевий (електромеханіка, електротехніка, енергозбереження) інформаційний 

фонд. 
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Спираючись на проведені попередні дослідження щодо актуальності електронних 

видань, перспектив їх розвитку та значення для наукових працівників [9], було розроблено 

концепцію створення електронного РЖ. 

Якщо бути точними, то заснований реферативний журнал представляє собою 

комбіноване видання, а не повноцінне електронне. Причиною цьому є відсутність в Україні 

законодавчих норм щодо електронної періодики. Для введення у правове поле періодичного 

видання необхідно його зареєструвати, але реєстрація електронних засобів масової 

інформації чинними нормативно-правовими актами [6, 7] не передбачена, тож вони 

фактично є «самвидавом», але поряд з тим ВАК України вносить до переліку електронні 

видання як фахові [10, 11]. Тому правомірно казати, що створена електронна версія 

друкованого РЖ.  

Враховуючи сучасний стан розвитку наукових комунікацій та широкий діапазон 

методів та засобів розробки електронних видань, для створення сайту РЖ були 

сформульовані загальні вимоги, а саме: 

− це буде база даних, для якої велике значення має частота використання ключових 

слів та гіперпосилань на ресурси;  

− користування не повинно вимагати особливих навиків та значного досвіду веб-

розробок;  

− додаткові модулі повинні дозволяти легко розширювати базові можливості сайту. 

Був проведений аналіз програмних засобів для створення електронного РЖ на підставі 

якого для розробки сайту РЖ була вибрана платформа CMS WordPress [12], оскільки вона не 

вимагає особливих навичок і наявності великого досвіду веб-розробки, а за рахунок 

додаткових модулів дозволяє легко розширювати базові можливості сайту, що на даному 

етапі формування видання задовольняє усім загальним вимогам.  

Враховуючи зміст, призначення та особливості даного видання, вимоги до дизайну та 

функціональності сайту наукового реферативного журналу стали наступні:  

 навігація на сайті повинна бути представлена у вигляді меню, що забезпечує 

простий і зрозумілий доступ до всіх сторінок сайту; 

 сайт не повинен містити нефункціонуючі гіперпосилання; 

 відомості (реферати) на сайті повинні бути представлені одноманітно, для 

зручності їх сприйняття читачем; 

 всі розділи сайту повинні мати єдиний дизайн або його загальну концепцію; 

 сайт повинен містити вичерпну інформацію про засновника та редакційну раду; 

 сайт повинен коректно проглядатися і функціонувати у найбільш поширених 

браузерах: Internet Explorer (версії 8.0 і вище), Opera (9-а і вище), Firefox, Chrome, 

Safari; 

 сайт повинен коректно відображатися для відвідувачів, які мають дозвіл екрана 

800х480 пікселів і вище.  

Із урахуванням всіх вимог був створений сайт РЖ, який можна переглянути за адресою 

http://refieesu.kdu.edu.ua,  головне вікно якого наведено на рис. 2. 

Додавання нових публікацій реферативного журналу здійснюється з головного меню 

сайту і не вимагає особливих навичок. Процес редагування тексту ідентичний офісному 

пакету Microsoft Office. Однак для правильного функціонування сайту адміністратор 

повинен заповнити поле тегів, в якому необхідно вказати рік публікації, її авторів і номер 

випуску журналу. 
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Рисунок 2 – Головне вікно сайту реферативного журналу 

 

Можливість додавання нових матеріалів на сайт має тільки адміністратор, а відкрита 

реєстрація нових користувачів заборонена. Крім того, для підвищення зручності 

використання сайту користувачами, які не володіють українською мовою сайт РЖ 

оснащений англійської та російською локалізацією. На сьогодні іде розробка реалізації 

можливості відображення таблиці, у якій зазначена кількість публікацій автора в 

зазначеному журналі або іншому виданні за окремо взятий рік. 

Рубрики РЖ були сформовані в залежності від видавничої діяльності ІЕЕСУ, який є 

провідною структурною одиницею Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Фахівцями ІЕЕСУ щороку захищається 4-5 дисертаційних робіт, 

виконується понад 15 держбюджетних НДР, отримується понад 30 охоронних документів на 

об’єкти права інтелектуальної власності і видає чотири періодичних наукових видання: 

науково-виробничий журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» (виходить 

щоквартально), електронний науково-методичний журнал «Інженерні та освітні технології в 

електротехнічних і комп’ютерних системах» (виходить щоквартально) збірник тез 

«Матеріали науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні 

та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (виходить раз на рік); 

«Дайджести Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енерго-

ресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (виходить раз на 

рік). Виходячи з результатів видавничої діяльності, були сформовані наступні рубрики РЖ в 

яких представлені реферати видань: монографій та підручників, навчальних посібників, 

статей та матеріалів збірників конференцій, звітів з НДР, патентних документів, 

авторефератів дисертаційних робіт. На рис. 3, а наведено вікно архіву журналу за 2013 рік, 

на рис. 3,б представлено автореферат до монографій.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Інтерфейс сайту реферативного журналу 

 

Електронний РЖ ІЕЕСУ являє собою інформаційну систему, що дозволяє 

користувачеві переглядати вміст реферативних журналів із любої точки світу. Електронний 

РЖ максимально наближений до друкованого аналогу (без змін авторських текстів): кожен 

номер електронного журналу відповідає якомусь номеру реферативного журналу як за 

складом описів документів і їх розташуванню за рубриками, так і по пошуковому апарату 

(зміст, покажчики: авторів, ключових слів, джерел). Номери електронного журналу можуть 

супроводжуватися редакційною статтею. Документ електронного журналу складається з 

бібліографічного опису і реферату. Крім традиційних можливостей комп'ютерна версія РЖ 

надає користувачеві можливість перейти за гіперпосиланням до електронної версії 

першоджерела, роздрукувати документ, створювати тематичні добірки рефератів. 

Використання всіх функцій електронного РЖ дозволяє істотно змінити характер роботи з 

реферативної інформацією та прискорити опрацювання інформаційних джерел при 

проведенні наукових та пошукових досліджень не лише співробітників ІЕЕСУ, а і усіх 

фахівців в галузі електромеханіки та енергоресурсозбереження. 

ВИСНОВКИ. Заснований РЖ є джерелом вторинної науково-технічної документації, 

що має тісний функціональний зв'язок із першоджерелами, і по суті, являє собою систему 

відображення потоку первинної документації ІЕЕСУ та слугує ефективним засобом 

упорядкування та розповсюдження фактографічної інформації в галузі електромеханіки та 
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електротехніки. РЖ сприяє встановленню міжнародних зав’язків між учасниками наукових 

комунікацій, шляхом ознайомлення із змістом наукових публікацій співробітників ІЕЕСУ, на 

якій би мові вони не були видані. Завдяки РЖ велика кількість змісту різноманітних 

первинних документів (наукових статей, звітів з НДР, монографій, навчальних та 

методичних посібників, підручників, авторефератів дисертацій, патентів тощо) 

сконцентрована в одному «місці» та представлена у зручній формі.  
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APPLICATION OF ABSTRACT JOURNAL AS TOOL OF SCIENTIFIC WORK 

INTENSIFICATION AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

In the paper the authors consider urgency of founding of electronic abstract scientific-

technical journal. This abstract journal used as tool of information sorting and concentration of 

scientific publication of Institute of Electromechanics, Energy Saving and Control Systems at one 

edition. Traditional methods of presentation and distribution of scientific information incompletely 

carry out their function and satisfy information needs of researchers. Under internet rapid 

development many publishing company start to give electronic version of their edition in different 

forms: online or at websites. Electronic versions of editions cardinally differs from published 

editions by information performing peculiarity, materials propagation velocity, economic 

profitability, opportunity of interactive communion with authors, and, most impotent, availability at 

any point of the world. The journal structure and grounding of program tools of abstract journal 

implementation are shown. Using all function of such edition make it possible to essentially change 

nature of works with abstract information and expedite processing of information sources under 

scientific and searching research carrying out, not only for institute employees, but for all experts in 

electromechanics and energy-resource-saving. Online abstract journal serves as tool of efficient and 

operative acquaintance with scientific-technical information at electromechanics and electrical 

engineering. That facility of online abstract journal is determinative criterion in admission of 

novelty and priority researches. 

Key words: scientific-technical information, abstract edition, abstract journal, tools of 

scientific communication. 
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Н. М. Істоміна, Д. В. Рєзнік  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 

В роботі розглянуті основні складові профорієнтації у прив’язці до етапів професійного 

становлення та розвитку особистості. В результаті аналізу цих складових виділені ключові 

точки профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу. На основі вибраних ключових 

точок створений перелік профорієнтаційних заходів, який розподілений за рівнями 

виконання: загальний рівень університету та рівень випускаючої кафедри. Розглянута 

практична реалізація кожного профорієнтаційного заходу із створеного списку та їх вплив на 

успішність профорієнтаційної компанії з технічних спеціальностей. Виділено, що на 

сьогоднішній час вищий навчальний заклад повинен приділяти велику увагу рекламі в 

Інтернет середовищі. Доведено, що вибір конкурсних предметів зовнішнього незалежного 

тестування, має ключовий вплив на кількість абітурієнтів, які можуть вступити на технічні 

спеціальності. 

Ключові слова: профорієнтація, технічні спеціальності, профорієнтаційні заходи. 

 

Н. Н. Истомина, Д. В. Резник 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Кременчуг 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И СРЕДСТВА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

В работе рассмотрены основные составляющие профориентации в привязке к этапам 

профессионального становления и развития личности. В результате анализа этих 

составляющих выделены ключевые точки профориентационной работы высшего учебного 

заведения. На основе выбранных ключевых точек создан перечень профориентационных 

мероприятий, который распределен по уровням выполнения: общий уровень университета и 

уровень выпускающей кафедры. Рассмотрена практическая реализация каждого 

профориентационного мероприятия из созданного списка и их влияние на успешность 

профориентационной компании по техническим специальностям. Выделено, что на 

сегодняшнее время высшее учебное заведение должно уделять большое внимание рекламе в 

интернет среде. Доказано, что выбор конкурсных предметов внешнего независимого 

тестирования, имеет ключевое влияние на количество абитуриентов, которые могут 

поступить на технические специальности. 

Ключевые слова: профориентация, технические специальности, профориентационные 

мероприятия. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Згідно з [1] підвищення економічної активності населення, 

сприяння його зайнятості, боротьба з бідністю, посилення соціального захисту від 

безробіття, створення конкурентних переваг робочої сили шляхом державного регулювання 

ринку праці входять в число національних пріоритетів і стратегічних завдань Президента і 

Уряду України. Необхідними умовами виконання цих завдань є підвищення професійних 

якостей робочої сили та формування соціально відповідального ставлення до вибору 

професії учнівської молоді. Професійна орієнтація виступає як один із пріоритетних 

напрямків у формуванні кадрової політики держави та досягненні продуктивної зайнятості 

населення. За своїм призначенням професійна орієнтація є складовою загальнонаціональної 

системи прогнозування розвитку професійного потенціалу країни, важливим економічним 
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резервом. На сьогоднішній день на ринку праці спостерігається дисбаланс між потребою у 

спеціалістах визначених профілів та їх наявністю. У 2008 році ринок праці був 

перенасичений спеціалістами економічних та юридичних напрямів [1]. У 2013 році під час 

брифінгу міністр Д. Табачник заявив, що найбільш популярні спеціальності розподілилися 

наступним чином: 

1. Філологія (майже 47 тис. заяв). 

2. Правознавство (близько 30 тис.). 

3. Фінанси та кредит (24 тис.). 

4. Менеджмент (24,7 тис.). 

5. Економіка підприємства (19,4 тис.). 

6. Облік і аудит (більше 18 тис.). 

7. Комп'ютерні науки (14,5 тис.). 

8. Туризм (12,6 тис.). 

9. Комп'ютерна інженерія (майже 11 тис.). 

10. Маркетинг (10 тис.). 

У [1] зазначено, що існує потреба у спеціалістах інженерно-технічних напрямів, а 

також кваліфікованих робітниках, зокрема операторах верстатів з програмним керуванням, 

токарях, фрезерувальниках, електромонтерах, електрозварниках, лаборантів з 

обслуговування комп’ютерної техніки та інших. З кожним роком дефіцит фахівців даних 

напрямів стає все більшим, але більшість абітурієнтів віддають перевагу гуманітарним 

спеціальностям. Тому актуальною задачею являється аналіз складових профорієнтаційної 

роботи з технічних спеціальностей та перевірка їх ефективності на практиці. 

Метою даної роботи є визначення ефективних засобів заохочення абітурієнтів до 

вступу на інженерно-технічні напрями. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У [2] викладена організаційна структура 

державної системи професійної орієнтації населення, згідно з якою виділяються наступні 

етапи професійного становлення та розвитку особистості: 

1. Початковий етап (діти віком 6–7 років). 

2. Підготовка до свідомого вибору професії (учні віком 7–17 років). 

3. Набуття професійної освіти (молодь віком до 23 років). 

4. Працевлаштування, пошуки місця роботи. 

5. Початок трудової діяльності. 

6. Період активної трудової діяльності. 

7. Період тимчасового припинення трудової діяльності. 

З іншого боку, згідно з [3] структурно профорієнтація поділяється на три основні 

елементи: профінформацію, профконсультацію і профвідбір. Схематично взаємодію цих 

класифікацій можна представити, як наведено на рис. 1. 

2 етап 3 етап

Профінформація Профконсультація Профвідбір

1 етап
4 етап

5 етап

6 етап

7 етап

 

Рисунок 1 – Ілюстрація перетину етапів професійного становища особистості та елементів 

профорієнтації 
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Традиційно, з часів Радянського Союзу профорієнтаційна робота, яка відповідає 

другому етапу з наведеного переліку, була покладена на вчителів загальноосвітніх шкіл 

тощо. Об’єктивно, ВНЗ, який бажає забезпечити прийом на технічні спеціальності повинен 

приймати активну участь у профорієнтації учнів на цьому етапі. При чому з позицій 

рекламних технологій межа між такими елементами, як профінформація та 

профконсультація з точки зору ВНЗ зникає. Профвідбір відповідає вступній кампанії.  

Розглянемо детальніше з чого складаються елементи профорієнтації. 

Відомо, що базовим компонентом профорієнтації є додержання її принципів, 

викладених у [4]: 

– принцип усвідомленості вибору професії, який виражається в намаганні 

задовольнити своїм вибором особистісні потреби в майбутній трудовій діяльності;  

– принцип відповідності вибраної професії інтересам, нахилам, здатностям 

особистості та одночасно потребам ринку праці;  

– принцип активності у виборі професії; 

– принцип розвитку відображає ідею вибору такої професії, яка давала б особистості 

можливість вступу до вищого навчального закладу, підвищення кваліфікації, збільшення 

заробітку, можливість активно брати участь у соціальній структурі суспільства, задовольняти 

культурні потреби особистості, зокрема потребу в житлі, відпочинку і т. ін.  

Відповідно сучасний абітурієнт задається такими питаннями: 

– перелік існуючі професії; 

– які професії йому подобаються; 

– до яких професій він має здатності; 

– чи є можливість спробувати себе на вибраному професійному поприщі; 

– які перспективи чекають на нього за вибраною спеціальністю. 

Згідно викладеного створимо блок-схему ключових точок, за якими ВНЗ може 

впливати на вибір абітурієнта (рис. 2). 

 

ПРОФІНФОРМАЦІЯ ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЯ ПРОФВІДБІР

Перелік професій Реклама ВНЗ

Порядок вступу, 

особливості, необхідні 

документи

Організація практики

Вибір конкурсних 

предметів ЗНО

Створення умов для 

отримання додаткових 

балів

 

Рисунок 2 – Ключові точки профорієнтаційної роботи ВНЗ 

 

У вибраному форматі профінформація носить загальний характер, для її забезпечення з 

боку ВНЗ достатньо на сайті закладу представити у доступній формі інформацію про 

необхідні документи, строки вступної компанії, режим роботи приймальної комісії, перелік 

спеціальностей з короткою характеристикою (забезпечений посиланнями на сайти 

випускаючих кафедр, де подана більш детальна інформація по кожній професії). Також 

можна представити короткий перелік електронних ресурсів, корисних для абітурієнта: сайти, 

які містять перелік всіх існуючих професій на території нашої держави; посилання на 

тестування для вибору професій; загальні ресурси, які висвітлюють стан та результати 

тестування, рейтинг абітурієнтів тощо.  

Слід зауважити, що всі ці заходи ефективні за умови доступності сайту ВНЗ. Тому від 

профінформації ми плавно переходимо до профконсультації. 
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Більшість сучасних абітурієнтів при пошуку будь-якої інформації звертаються до 

Інтернет ресурсів, а для спілкування використовують так звані «соціальні мережі». Тому 

нагальною потребою для ВНЗ являється створення посилань на власний сайт на таких 

ресурсах, як Вікіпедія, ВКонтакті, Facebook тощо.  

Також необхідно провести заходи, за допомогою яких забезпечити виведення 

посилання на сайт ВНЗ пошуковими системи у першій десятці результатів. 

Передовим рішенням буде організація, окрім телефонного, поточного онлайн-зв’язку з 

представниками приймальної комісії, здатними відповісти на питання абітурієнта. 

Окремим рядом згадаємо про підтримку зворотного зв’язку з випускниками ВНЗ: 

особливо з тими, які досягли визначних успіхів на професійному поприщі. Навіть звичайний 

перелік таких особистостей з їх фотографіями, зазначенням посад та короткими коментарями 

позитивно впливає на імідж ВНЗ. 

Не слід забувати і про традиційні методи рекламування ВНЗ: створення інформаційних 

буклетів, рекламних посібників (блокноти, кулькові ручки, календарі та інші символічні 

«подарунки»); реклама у засобах масової інформації; особисті зустрічі представників ВНЗ з 

майбутніми абітурієнтами та їх батьками; проведення виставок та днів відкритих дверей. 

Всі наведені методи роблять відкритою та доступною інформацію про ВНЗ для 

абітурієнта, для поглиблення та закріплення  інтересу краще використовувати проведення 

практичних занять. Особливо ефективним цей інструмент являється саме для технічних 

спеціальностей, оскільки абітурієнти мають змогу зробити щось своїми руками, отримати 

речовинні, а не абстрактні результати своєї праці. Інструмент практичних занять являється 

вирішальним при закріпленні вибору професії абітурієнтом. 

Нарешті ми переходимо до профвідбору. Нажаль ВНЗ володіє мінімальним набором 

інструментів впливу саме на цей елемент профорієнтаційної роботи: 

– по-перше, це вибір конкурсних предметів, які дозволять забезпечити необхідну 

кількість абітурієнтів, що взагалі мають можливість вступити на вибрану спеціальність  

(з кожним роком згідно з умовами вступної компанії цей інструмент втрачає свою 

ефективність);  

– по-друге, це організація курсів, які дозволяють абітурієнту отримати додаткові 

конкурсні бали. 

Представимо вищевикладене у вигляді «хмари тегів» заходів профорієнтації (рис. 3). 

 

Сайт ВНЗ

Сайт 

кафедри 1

Сайт 

кафедри 2

...

Загально-

інформаційні 

ресурси

Соціальні 

мережі

«Розкручування» 

сайту ВНЗ
Онлайн-

зв'язок 

Телефонний 

зв'язок 

Реклама у 

ЗМІ

Рекламні 

посібники Особисті 

зустрічі
Виставки, 

Дні відкритих 

дверей

Практика

ЗНО
Підготовчі 

курси

 

Рисунок 3 – Хмара тегів профорієнтаційних заходів 

 

Розподілимо складену хмару тегів за рівнями виконання: виділимо рівень ВНЗ та 

рівень випускаючої кафедри (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Розподілення хмари тегів за рівнями виконання 

 

Тепер розглянемо практичну реалізацію наведених заходів, особливості та результати 

їх застосування. Реалізацію заходів на рівні ВНЗ розглянемо на прикладі Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), на рівні випускаючої 

кафедри – на прикладі кафедри систем автоматичного управління і електроприводу (САУЕ). 

1. Сайт ВНЗ (рис. 5). 

Сайт містить загальну інформацію про університет, його історію та структуру, розклад 

занять, наукову діяльність, міжнародні зв’язки, культурне життя і дозвілля студентів, 

післядипломну освіту, результати діяльності, перспективи розвитку.  

Виділені спеціальні посилання для абітурієнтів, за якими можна отримати наступну 

інформацію: правила прийому, обсяги державного замовлення та вартість навчання, 

програми вступних випробувань, рейтингові списки, підготовчі курси та інше. 

 

 

Рисунок 5 – Сайт ВНЗ 

 

2. «Розкручування» сайту ВНЗ являється специфічним технічним завданням і потребує 

спеціальних знань з Інтернет-технологій та додаткових коштів. 

mailto:eetecs@kdu.edu.ua


ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. 2014. № 3 (7). 

Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua 

© Н. М. Істоміна, Д. В. Рєзнік, 2014 
 

 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

23 

3. Загальні інформаційні ресурси (рис. 6). 

Наступні інформаційні ресурси містять інформацію про університет та посилання на 

його сайт: Вільна енциклопедія «Вікіпедія»; Каталог навчальних закладів України 

(http://www.osvita.com.ua); Портал про вищу освіту в Україні (http://bestuniversities.com); 

спілка ректорів вищих навчальних закладів України (http://www.vnz.univ.kiev.ua). 

 

 

Рисунок 6 – Представлення інформації про ВНЗ на загальних інформаційних ресурсах 

 

4. Соціальні мережі. 

КрНУ має сторінки в мережах ВКонтакті, Facebook (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Представлення інформації про ВНЗ у соціальних мережах 

 

5. Телефонний зв'язок. 

На сайті КрНУ є посилання на телефонну «гарячу лінію) 

6. Онлайн-зв'язок. 

Може бути здійснений через сторінку КрНУ у мережі Facebook. 

7. Підготовчі курси. 

На базі КрНУ організовані підготовчі курси з наступних дисциплін: українська мова, 

українська література, математика, історія України, світова література, англійська мова, 

німецька мова,географія, фізика, біологія, хімія, основи правознавства, креслення. Детальна 

інформація про підготовчі курси подана на сайті ВНЗ. 

8. ЗНО. 

Оцінити вплив зазначених у правилах вступу конкурсних предметів на вірогідність 

вступу абітурієнта на технічні спеціальності можна використовуючи дані зовнішнього 

незалежного тестування (ЗНО), представлені у [5]. 
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Складемо таблиці для кількісної оцінки розподілення абітурієнтів (табл. 1–3). При 

цьому за базове значення приймемо кількість учнів, які виявили бажання пройти ЗНО з 

української мови та літератури. Схильність до технічних спеціальностей будемо оцінювати 

за кількістю учасників ЗНО з математики, фізики, хімії та іноземної мови (будемо розглядати 

сумарні результати за англійською та німецькими мовами, як найбільш розповсюдженими).  

 

Таблиця 1 – Результати ЗНО 2012 

Кількість 

осіб 

Предмет 

Укр. мова та 

література 
Математика Фізика Хімія 

Іноземна 

мова 

з’явились  298888 187504 59938 42627 85500 

не пройшли 

тестування  
27346 16690 5441 3471 7346 

здали на 

124–150 

балів 

120417 76198 23103 18057 34836 

здали вище 

150 балів 
151125 94616 31394 21099 43318 

 

Таблиця 2 – Результати ЗНО 2013 

Кількість 

осіб 

Предмет 

Укр. мова та 

література 
Математика Фізика Хімія 

Іноземна 

мова 

з’явились  292994 179844 61403 45612 86773 

не пройшли 

тестування  
26565 13322 4973 4620 7456 

здали на 

124–150 

балів 

120560 74275 23267 18459 34728 

здали вище 

150 балів 
145869 92247 33163 22533 44589 

 

Таблиця 3 – Результати ЗНО 2014 

Кількість 

осіб 

Предмет 

Укр. мова та 

література 
Математика Фізика Хімія 

Іноземна 

мова 

з’явились  290655 135760 48788 36001 72143 

не пройшли 

тестування  
20309 9653 3093 3405 6579 

здали на 

124–150 

балів 

90412 55857 21054 14652 28445 

здали вище 

150 балів 
179934 70250 24641 17944 37119 

 

Для коректного порівняння переведемо данні таблиць 1–3 у відносні одиниці (табл. 4). 

Заливка використовувалась для комірок, які мають цільове значення при вступі на технічні 

спеціальності. До комірок з цільовим значенням не відносимо комірки, які містять дані про 
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учасників, що здали хімію або іноземну мову вище 150 балів. Оскільки логічно припустити, 

що такі абітурієнти орієнтовані на вступ за медичним та філологічним напрямами 

відповідно.  

Таблиця 4 – Зведена таблиця результатів ЗНО 

Предмет, рік 

% від учасників, які з’явились на ЗНО з укр. мови та літератури 

з’явились 
не пройшли 

тестування 

здали на 124–

150 балів 

здали вище 150 

балів 

Укр. мова 

та 

література 

2012 

100 

9,15 40,29 50,56 

2013 9,07 41,15 49,79 

2014 6,99 31,11 61,91 

Математика 

2012 62,73 5,58 25,49 31,66 

2013 61,38 4,55 25,35 31,48 

2014 46,71 3,32 19,22 24,17 

Фізика 

2012 20,05 1,82 7,73 10,50 

2013 20,96 1,7 7,94 11,32 

2014 16,79 1,06 7,24 8,48 

Хімія 

2012 14,26 1,16 6,04 7,06 

2013 15,57 1,58 6,3 7,69 

2014 12,39 1,17 5,04 6,17 

Іноземна 

мова 

2012 28,61 2,46 11,66 14,49 

2013 29,62 2,54 11,85 15,22 

2014 24,82 2,26 9,79 12,77 

 

Аналіз даних табл. 4 показує, що: 

– кількість абітурієнтів, які не здають ЗНО на прохідний бал зменшується (це 

свідчить про свідомий вибір конкурсного предмету та підвищення старанності при 

підготовці до тестування) 

– кількість абітурієнтів, які вибирають предмети необхідні для вступу на технічні 

спеціальності зменшується (це свідчить про орієнтованість більшості учнів на гуманітарні 

науки); 

– якісне розподілення результатів ЗНО майже не змінюється. 

Звичайно проведений аналіз не враховує складності тестів відносно програми 

неспеціалізованих навчальних закладів, або впливу рейтингової шкали оцінювання. 

З табл. 4 видно, що від загальної кількості абітурієнтів 47–63 % здають ЗНО з 

математики, 17–20 % – з фізики, 12–14 % – з хімії, 25–29 % – з іноземної мови. Як видно з 

рис. 8 найвигідніша комбінація конкурсних предметів українська мова та література, 

математика, іноземна мова. 

Укр. мова та 

література

Хімія

МатематикаФізика Іноземна мова

16,79 %

12,39 %

24,82 %

 

Рисунок 8 – Вірогідність вступу на технічну спеціальність 
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Тож постає нагальна необхідність для ВНЗ впливати на вибір конкурсного предмета 

учнями шкіл. Зазначимо, що ефективним цей вплив може бути при проведенні 

роз’яснювальних бесід не з учнями випускних класів, а заздалегідь, тобто з учнями 9–10 

класів. 

9. Реклама у ЗМІ. 

Перед початком вступної компанії подаються рекламні об’яви у місцевих газетах, 

радіо, телеканалах. 

 

Переходимо до профорієнтаційних заходів на рівні кафедри. 

Профорієнтаційну роботу у 2013–2014 н.р. було розпочато з вересня 2013 р., коли на 

засіданні кафедри САУЕ був прийнятий план роботи на рік. Згідно з яким, профорієнтаційна 

робота ділиться за категоріями абітурієнтів, що будуть вступати до ВНЗ, рис. 9. Для вступу 

на повний курс навчання профорієнтація проводиться серед випускників шкіл та училищ, 

для вступу на скорочений термін навчання – серед учнів навчальних закладів ІІ рівня 

акредитації. 

Профорієнтаційна робота ІЕЕСУ

Повний курс навчання

м. Кременчук

Скорочений термін навчання

Регіон

(Кременчуцький р-н, 

м. Комсомольськ,

м. Світловодськ)

Районна та обласна

(Полтавська, 

Кіровоградська, Черкаська 

обл.)

 

Рисунок 9 – Планування профорієнтаційної роботи на 2013-2014 н.р. 

 

10. Виставки. Дні відкритих дверей. 

Велику роль у профорієнтаційній роботі відіграли зустрічі, що були організовані та 

проведені співробітниками кафедри САУЕ в стінах КрНУ. Серед них: 

– семінар "Інформаційні технології в навчальному процесі» (рис. 10). Мета заходу –

презентація новітніх технологій навчання, заснованих на наукових і методичних розробках 

науковців кафедри САУЕ, які можуть бути використані для ефективної підготовки 

висококваліфікованих фахівців з електромеханіки. В роботі семінару прийняли участь понад 

30-и представників різних навчальних закладів м. Кременчука; 

– виставка-презентація «Інформаційні технології в навчальному процесі ВНЗ»  

(рис. 11). Метою заходу – підвищення рівня професійної орієнтованості потенційних 

абітурієнтів під час вступу на технічні спеціальності, безпосереднє спілкування 

представників навчальних закладів усіх рівнів акредитації, обговорення питань щодо шляхів 

удосконалення й покращення професійного спрямування абітурієнтів. Виставку-презентацію 

відвідало близько трьохсот випускників шкіл м. Кременчука; 

– екскурсії по лабораторіям кафедри САУЕ з метою показати технічний рівень 

кафедри для підготовки технічних фахівців, спеціалістів й магістрів за професійними 

спрямуваннями «Електромеханіка» й «Системна інженерія»; 

– семінар для вчителів-фізиків. Мета заходу – налагоджування тісних зв’язків між 

ВНЗ та школою за допомогою створення лабораторного практикуму з «Фізики». В роботі 

семінару прийняло участь близько 30-и вчителів та методистів міських шкіл. 
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Рисунок 10 – Семінар "Інформаційні технології в навчальному процесі» 

 

 

Рисунок 11 – Виставка-презентація «Інформаційні технології в навчальному процесі ВНЗ» 

 

11. Сайт кафедри. 

Сайт кафедри САУЕ (рис. 12) містить загальну інформацію про діяльність кафедри, а 

також корисну інформацію для абітурієнтів та студентів. 

 

 
Рисунок 12 – Сайт кафедри САУЕ 

 

12. Особисті зустрічі. 

Починаючи з вересня 2013 р., співробітники кафедри відвідали навчальні заклади 

Кременчука, Комсомольська, Світловодська, Хорола, Черкас та регіону. Під час зустрічі з 
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випускниками навчальних закладів та їх батьками, співробітники кафедри САУЕ доносили 

про перспективи та переваги навчання у КрНУ, особливу увагу приділяли технічним 

спеціальностям, а саме: «Електромеханіці» та «Системній інженерії». Під час зустрічей 

проводилось анкетування учнів, що дозволило сформувати базу випускників 2014 року. Так 

дані анкетування по м. Кременчуку зведені до табл. 5. 

 

Таблиця 5 –  Результати анкетування учнів шкіл м. Кременчука 

Всього 

випускників 

Пройшли 

анкетування 

Обрали напрям  
Не 

визначилися 
«Електро-

механіка» 

«Системна 

інженерія» 

будь-який 

технічний напрям 

1218 445 9 5 120 65 

 

Підчас роботи приймальної комісії також велась активна агітаційна робота, що 

позволило отримати наступні результати: 

– денна форма навчання, повний термін, цікавить здебільшого випускників шкіл та 

училищ, що мають бажання вступити до ВНЗ в рік закінчення школи або училища. 

Вступають до ВНЗ за результатами ЗНО та середнім балом з атестату. Статистика за останні 

роки наведена в табл. 6. Аналізуючи отриманні дані видно, що зацікавленість напрямками 

«Електромеханіка» та «Системна інженерія» з кожним роком зростає за поданими заявами, 

але по кількості зарахованих зменшується в залежності від кількості бюджетних місць; 

– денна форма навчання, скорочений термін. Така форма навчання цікавить 

здебільшого випускників технікумів, що закінчили навчання в рік вступу до ВНЗ. Статистика 

за останні роки наведена у табл. 7. Аналізуючи отримані данні, видно, що з кожним роком 

кількість абітурієнтів, що хочуть продовжити навчання за обраним напрямом після 

закінчення технікумів, зростає. Крім того в табл. 7 наведено навчальні заклади з яких учні 

вступають на навчання до ІЕЕСУ; 

– заочна форма навчання, повний термін. Ця форма навчання цікавить здебільшого 

людей, що вже працюють та мають робітничу професію за фахом. Нажаль з кожним роком 

спостерігається зменшення кількості бажаючих скористатися цією можливістю для 

отримання диплому про вищу освіту. Так сталося і в 2014 році, незважаючи на досить велику 

кількість поданих заяв для вступу до ВНЗ, кількість зарахованих становить 11 осіб за 

напрямом «Електромеханіка» та 9 – за напрямом «Системна інженерія»; 

– заочна форма навчання, скорочений термін, цікавить здебільшого осіб, що закінчили 

технікуми в минулі роки та працюють на підприємствах регіону. 

 

Таблиця 6 – Статистка прийому на денну форму навчання (повний термін)  

Напрям 

Рік прийому 

2011 2012 2013 2014 

П
о
д

ан
о
 з

ая
в
 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

П
о
д

ан
о
 з

ая
в
 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

П
о
д

ан
о
 з

ая
в
 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

П
о
д

ан
о
 з

ая
в
 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

ЕС 86 45 90 30 104 30 108 25 

СІ 60 15 90 21 83 20 105 15 

ЕТ 55 20 49 15 70 15 72 15 
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Таблиця 7 – Статистка прийому на денну форму навчання (скорочений термін)  

Напрям 

Рік прийому 

2012 2013 2014 

П
о
д

ан
о
 з

ая
в
 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

П
о
д

ан
о
 з

ая
в
 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

П
о
д

ан
о
 з

ая
в
 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

ЕС 40 24 27 19 55 38 

ЕМА 3 3 5 3 6 5 

СІ 25 17 35 26 47 23 

ЕТ 3 3 8 8 10 6 

 

13. Рекламні посібники. 

Презентаційні матеріали, що використовувались підчас профорієнтаційних заходів: 

відео ролик, презентація, буклети кафедри та університету, календарики, тощо (рис. 13). 

 

 
Рисунок 13 – Наочні рекламні посібники 

 

14. Практика. 

Було організоване проведення літньої школи для школярів за напрямами «Системна 

інженерія», «Електромеханіка». 

 

ВИСНОВКИ. Аналізуючи в цілому профорієнтаційну кампанію та вступ, можна 

виділити позитивні та негативні складові, табл. 8.  
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Таблиця 8 – Оцінка профорієнтаційної кампанії 2013-2014 н.р. та прийому 2014 р. 

№ 

п./п. 
Заходи Негативні показники 

1 

Спілкування зі школярами, учнями та їх 

батьками (екскурсії, класні години, 

батьківські збори та Дні відкритих дверей 

університету, поїздки до навчальних 

закладів регіону) 

Низький ККД (повна форма 

навчання) 

2 Анкетування школярів та учнів  

3 Створення групи в соціальній мережі  

4 Проведення презентації кафедри  

5 
Проведення літньої школи для школярів 

10-х класів міських шкіл 
 

6 
Проведення різноманітних заходів із 

залученням учнів шкіл та технікумів 
Мала кількість заходів 

7 Проведення семінарів з викладачами шкіл 
Низька зацікавленість зі сторони 

учителів 

8 Підготовчі курси на базі Університету 

1. Низький рівень роботи з 

профорієнтації на підготовчих 

курсах 

2. Провал з підготовчими курсами 

для учнів технікумів 

9 Агітаційна робота в Західному напрямку Робота не доведена до кінця 

10 
Робота по залученню до профорієнтації 

студентів та випускників 

Низький ККД 

Відсутність співпраці з 

виробництвом 
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THE VOCATIONAL GUIDANCE OF ENGINEERING SPECIALTIES IN INSTITUTION 

OF HIGHER EDUCATION AND ITS IMPLEMENTATION TOOLS  

In the paper basic components of vocational guidance snapping to professional formation and 

progress of person are considered. As result of vocational guidance components analysis, key points 

of vocational guidance of higher education institution are located. On the basis of located key points 
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list of vocational guidance operation is created. Created operation list is divided by implementation 

levels: general institution level and level of graduating department. The practical implementation of 

each operation of vocational guidance is considered. Also influence of this operations on efficiency 

of vocational guidance company of engineering specialties is examined. Today institution of higher 

education must to give great consideration to advertisement at Internet environment. Number of 

university entrants with possibilities to be accepted at engineering specialties depends on list of 

competitive disciplines of external independent testing.  

Key words: vocational guidance, engineering specialties, vocational guidance operations. 
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УДК 621.313.13.014 

 

Н. М. Істоміна, А. В. Федотьєв 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук 

ОТРИМАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ 

ПАРАМЕТРІВ ІНДУКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА 

У роботі проаналізовані параметри необхідні для обчислення індуктивності вентильно-

індукторного двигуна. Виділені дві групи показників: кутові та рівневі. В результаті огляду 

літературних джерел вибрані формули необхідні для обчислення цих показників. 

Сформований універсальний алгоритм обчислення параметрів індуктивності для будь-якого 

типу двигуна. Створений алгоритм забезпечується необхідними розрахунковими формулами. 

Як відомо конфігурація зубцевих зон статора та ротора визначає основні електромагнітні 

параметри вентильно-індукторного двигуна. В свою чергу конфігурація зубцевих зон 

залежить від кількості полюсів на фазу та кількості фаз. Використовуючи ці дані в якості 

базових, були отримані аналітичні залежності для обчислення всіх параметрів індуктивності 

згідно зі складеним алгоритмом. Побудовані тривимірні графіки та проаналізована 

інформативність отриманих аналітичних залежностей. 

Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, фазна індуктивність, аналітичні 

залежності. 

 

Н. Н. Истомина, А. В. Федотьев 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Кременчуг 

ПОЛУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ИНДУКТИВНОСТИ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В работе проанализированы параметры необходимые для вычисления индуктивности 

вентильно-индукторного двигателя. Выделены две группы показателей: угловые и 

уровневые. В результате обзора литературных источников выбраны формулы необходимые 

для вычисления этих показателей. Сформирован универсальный алгоритм вычисления 

параметров индуктивности для любого типа двигателя. Созданный алгоритм обеспечивается 

необходимыми расчетными формулами. Как известно конфигурация зубцовых зон статора и 

ротора определяет основные электромагнитные параметры вентильно-индукторного 

двигателя. В свою очередь конфигурация зубцовых зон зависит от количества полюсов на 

фазу и количества фаз. Используя эти данные в качестве базовых, были получены 

аналитические зависимости для вычисления всех параметров индуктивности согласно 

составленному алгоритму. Построены трехмерные графики и проанализирована 

информативность полученных аналитических зависимостей. 

Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель, фазная индуктивность, 

аналитические зависимости. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Електропривод є суттєвою складовою в єдиному 

енергетичному процесі виробництва, розподілу й використання електричної енергії.  

У розвинених країнах до 65 % усієї електроенергії споживається електроприводом [1]. 

Наслідком розвитку мікропроцесорної техніки є спрямований перехід від 

нерегульованого до регульованого електроприводу в усіх сферах промисловості. При цьому 

найбільшою популярністю користується частотно-регульований електропривод [2]. Останнім 

часом основним конкурентом частотно-регульованому є вентильно-індукторний 

електропривод (ВІЕП). 
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Не дивлячись на свою більш ніж столітню історію, вентильно-індукторний двигун 

(ВІД) представляє собою відносно новий тип електромеханічного перетворювача енергії, в 

теорії і практиці якого, ще багато білих плям. Наприклад, практично немає вітчизняної 

методичної літератури з цих електромеханічних машин [3]. 

Аналіз відомих застосувань ВІЕП і його електромеханічних властивостей дозволяє 

припустити, що подальший розвиток у першу чергу знайдуть області, де звичайним 

двигунам важко або неможливо забезпечити необхідні режими. Насамперед, це низько 

оборотні, але високомоментні приводи, які дозволяють у ряді випадків виключити 

механічний редуктор, і спростити конструкцію механізму, а також високооборотні приводи в 

металообробці, лабораторному устаткуванні, побутовій техніці [2]. 

Характеристики ВІЕП залежать від характеру зміни індуктивності та типу комутації 

фаз, параметри якої в першу чергу визначаються характером індуктивності. 

Тому актуальною задачею являється отримання аналітичних залежностей для 

обчислення параметрів фазної індуктивності для будь-якого типу вентильно-індукторного 

двигуна. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Фазна індуктивність ВІД має складний 

форму, яка може бути описана лінійною сплайн-апроксимацією, що доведено у [4]. В цьому 

випадку індуктивність має вигляд як наведено на рис. 1. 

L, 

в.о. 

φ, рад 

Lmin

Lmax

Δβ 

βS βS 

αR

T2 

βR 

 

Рисунок 1 – Представлення індуктивності ВІД за допомогою лінійної сплайн-апроксимації 

 

Для математичного опису такої залежності необхідно обчислити наступні параметри, 

як доведено у [5]: 

1. Кутові показники: полюсні дуги статора 
S , ротора R , кут повороту ротора 

R
 . 

2. Рівневі показники: максимальне значення – 
maxL , мінімальне значення – 

minL . 

Згідно з [3] основні кутові показники обчислюються наступним чином: 

– полюсна дуга статора, 

 
S

S
Z


  ; (1) 

– кут повороту ротора (кут між зубцями ротора), 

 
R

R
Z




2
 ; (2) 

– відповідно до літературних джерел існує декілька методик обчислення полюсної 

дуги ротора 
R

 , 
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У [6] рекомендується вибирати полюсну дугу ротора наступним чином:  

 0
)42( 

SR
 ; (3) 

Згідно з принципами проектування ВІД викладеними у [7] полюсну дугу ротора 

обчислюють за формулою: 

 
SR

 5,0 , (4) 

де 
S

  – кут між зубцями статора, 

 
S

S
Z




2
 . (5) 

У подальшому для обчислення полюсної дуги статора будемо використовувати 

формулу (3). 

Параметри 
2

T  і   являються похідними від основних кутових показників: 

– півперіод, на якому індуктивність приймає мінімальне значення, 

 
2

2

SRR
T

 
 ; (6) 

– різниця полюсних дуг, 

 
SR

   (7) 

Наведена на рис. 1 лінійна сплайн-апроксимація описується наступною умовною 

функцією [5]: 
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де 
1

a , 
2

a , 
1

b , 
2

b  – коефіцієнти відповідних функцій апроксимацій, 

S

minmax
LL
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1
, 

min
Lb 

1
, 

S

maxmin
LL

a





2
, 

maxR
Lab  

12
. 

Переходимо до визначення рівневих показників індуктивності. 

Згідно з методикою викладеною у [5, 8] загальна формула для обчислення рівнів 

індуктивності: 

 
b

kLkL )( , (9) 

де 
b

L  – базова індуктивність, 

 
2

n

n

b

I

M
L  ; (10) 

  – абсолютна моментна зона, 

 
R

Z


  ; (11) 

k – коефіцієнт, який залежить від рівня індуктивності: 

 
m

k
2

2

1
min

 ; (12) 

 
2

1
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k . (13) 
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Максимальний рівень індуктивності визначається за формулою: 

 
b

LkkL
maxmax

)(  . (14) 

Максимальний рівень індуктивності визначається за формулою: 

 
b

LkkL
minmin

)(  . (15) 

Проведемо розрахунок на прикладі ВІД 6/4 потужністю 3 кВт, паспортні дані якого 

наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Паспортні дані двигуна ВІД 80-3,0 УХЛ4 

Назва Позначення Значення 

Номінальна потужність, кВт Р2n 3 

Номінальний струм, А In 7,5 

Номінальна швидкість, об/хв nn 3000 

Номінальний момент, Н м Mn 9,5 

Максимальній допустимий момент, Н м Mmax 17 

КПД, % η 88 

Інерція ротора, кг м
2 

J 0,0019 

Кількість зубців статора ZS 6 

Кількість зубців ротора ZR 4 

Кількість фаз m 3 

Максимальна лінійна напруга, В Umax1 400 

 

Результати обчислення кутових показників індуктивності для ВІД 6/4 наведені  

у табл. 2, рівневих показників – у табл. 3. 

 

Таблиця 2 – Результати обчислення кутових показників індуктивності ВІД 6/4 

Назва Позначення Значення 

Кут між зубцями ротора, град αR 90 

Полюсна дуга статора, град βs 30 

Полюсна дуга ротора, град βR 34 

Півперіод, на якому індуктивність приймає 

мінімального значення, град 

T2 13 

Різниця полюсних дуг, град Δβ 4 

 

Таблиця 3 – Результати обчислення рівневих показників індуктивності для ВІД 6/4 

Назва Позначення Значення 

Базова індуктивність, Гн 
b

L  0,169 

Абсолютна моментна зона, рад   0,785 

Мінімальний коефіцієнт рівня індуктивності 
min

k  0,04 

Максимальний коефіцієнт рівня індуктивності 
max

k  0,707 

Мінімальне значення індуктивності, Гн 
min

L  0,012 

Максимальне значення індуктивності, Гн 
max

L  0,188 

 

Згідно з отриманими значеннями параметрів індуктивності побудуємо її лінійні сплайн-

апроксимації для всіх фаз ВІД 6/4 (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Функції індуктивності для ВІД 6/4 

 

Складемо алгоритм обчислення параметрів індуктивності для отримання її 

математичного опису (рис. 3). 

 

Початок

Обчислення кута між зубцями ротора

Обчислення полюсної дуги статора

Обчислення полюсної дуги ротора

Обчислення півперіоду мінімальної 

індуктивності

1

Обчислення абсолютної моментної зони

Обчислення коефіцієнтів мінімальної та 

максимальної індуктивностей

Обчислення рівнів мінімальної та 

максимальної індуктивностей

1

Кінець

 

Рисунок 3 – Алгоритм обчислення параметрів індуктивності 
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Згідно з [9] конфігурація зубцевих зон статора та ротора визначає основні 

електромагнітні параметри ВІД. Вимоги до зміни магнітної провідності повітряного 

проміжку забезпечуються подвійною зубчастістю на статорі та роторі. 

Взагалі розрізняють два конструктивних виконання статора ВІД: 

 з прямими зубцями; 

 з додатковими мілкими зубцями на основних полюсах. 

У даній роботі розглядаються машини з прямими зубцями статора. 

Найбільш часто застосовуються трифазні або чотирифазні обмотки, які суміщають 

хороші енергетичні характеристики ВІД та економічні показники вентильного комутатора, 

що виражається у наступній тотожності: 

 


 2









m
sZ

R

RS
, (16) 

де s  – коефіцієнт, для прямих зубців s =1. 

Кількість зубців статора розраховується за формулою: 

 
pS

mpZ 2 , (17)

     

 

де pp – кількість полюсів на фазу. 

Кількість зубців ротора розраховується за формулою: 

    121
2

)1(  mpm
m

mp
m

m

Z
Z

p

pS

R
. (18) 

Як видно з формул (16) – (18) первинними параметрами при обчисленні ключових 

характеристик ВІД є кількість полюсів на фазу та кількість фаз. Отримаємо аналітичні 

вирази для обчислення параметрів індуктивності двигуна через 
p

p  і m . 

Кут між зубцями ротора: 

 
 12

22




mpZ
pR

R


 ,  

 
 1

),(



mp

mp

p

pR


 . (19) 

Полюсна дуга статора: 

 
pS

S
mpZ 2


  , 

 
p

pS
mp

mp
2

),(


  . (20) 

Полюсна дуга ротора: 

 0
(2 4) 0, 07

2
R S

p
mp


      ;  

 

 ( , ) 0, 07
2

R p

p

p m
mp


    (21) 

Півперіод, на якому індуктивність приймає мінімальне значення: 

 
 

2

1
0, 07

2 2 1 2 2

R R S
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p m mp mp

       
     

 
 

,  
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1 1 0, 07

2 1
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, 
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 (22) 

Різниця полюсних дуг: 

0, 07 0, 07
2 2

R S

p p
mp mp

 
         , 

 ( , ) 0, 07
p

p m  . (23) 

Абсолютна моментна зона: 

 12 


mpZ
pR


 , 

  
 12

,



mp

mp

p

p


 ; (24) 

Коефіцієнти мінімальної та максимальної індуктивностей: 

  
m

m

m

m

m
mk

414,1

828,2

2

222

2

1
min





 ; (25) 

 707,0
2

1
max

k . (26) 

Мінімальний і максимальний рівні індуктивності: 

  
 12414,1

828,2
,

min





mp
L

m

m
mpL

p

bp


; (27) 

  
 12

707,0,
max




mp
LmpL

p

bp


. (28) 

У формулах (19) – (28) кожний параметр індуктивності представляє собою 

тривимірний масив, вхідними даними для якого є кількість полюсів на фазу та кількість фаз. 

Розглянемо діапазони зміни цих вхідних даних: 

1) кількість полюсів на фазу може приймати лише цілі значення та не може 

дорівнювати нулю, 

 Np
p

..2,1 . (29) 

2) кількість фаз може приймати лише цілі значення та не може бути меншою 3 (згідно з 

формулою коефіцієнта мінімальної індуктивності), 

 Mm ..4,3 . (30) 

На рис. 4 наведені тривимірні графіки, що відповідають отриманими аналітичними 

залежностям.  При цьому розглядаються двигуни з максимальною кількістю полюсів на фазу  

5
p

p  , максимальною кількістю фаз 10m  . Всі графіки побудовані у градусах для 

наочності. Оскільки значення базової індуктивності для кожного типу двигуна визначається 

вимогами до електромагнітного моменту та фазного струму графіки мінімального та 

максимального рівня індуктивності будувати не будемо. У табл. 4, 5 наведені параметри 

індуктивності обчислені за отриманими аналітичними залежностями: у табл. 5 наведені 

перетворені коефіцієнти мінімального та максимального рівнів індуктивності: 

  
 

min

2, 828
,

1, 414 2 1
p

p

m
K p m

m p m


 


; (31) 
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max
, 0, 707

2 1
p

p

K p m
p m





. (32) 

 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

 
д) 

Рисунок 4 – Поверхні параметрів індуктивності: а – кут між зубцями ротора; б – полюсна 

дуга зубця статора; в – полюсна дуга зубця ротора; г – півперіод мінімальної індуктивності;  

д – абсолютна моментна зона 
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Таблиця 4 – Результати обчислення кутових показників індуктивності 

кут між зубцями ротора
 

R
  p

p  1 
p

p  2 
p

p  3 
p

p  4 
p

p  5 

m  3 90 45 30 22,5 18 

m  4 60 30 20 15 12 

m  5 45 22,5 15 11,25 9 

m  6 36 18 12 9 7,2 

m  7 30 15 10 7.5 6 

m  8 25,714 12,857 8,571 6,429 5,143 

m  9 22,5 11,25 7,5 5,625 4,5 

m  10 20 10 6,667 5 4 

 

полюсна дуга зубця статора
 

S
  p

p  1 
p

p  2 
p

p  3 
p

p  4 
p

p  5 

m  3 30 15 10 7,5 6 

m  4 22,5 11,25 7,5 5,625 4,5 

m  5 18 9 6 4,5 3,6 

m  6 15 7.5 5 3,75 3 

m  7 12,857 6,429 4,286 3,214 2,571 

m  8 11,25 5,625 3,75 2,813 2,25 

m  9 10 5 3,333 2,5 2 

m  10 9 4,5 3 2,25 1,8 

 

полюсна дуга зубця ротора
 

R
  p

p  1 
p

p  2 
p

p  3 
p

p  4 
p

p  5 

m  3 34,011 19,011 14,011 11,511 10,011 

m  4 26,511 15,261 11,511 9,636 8,511 

m  5 22,011 13,011 10,011 8,511 7,611 

m  6 19,011 11,511 9,011 7,761 7,011 

m  7 16,868 10,439 8,296 7,225 6,582 

m  8 15,261 9,636 7,761 6,823 6,261 

m  9 14,011 9,011 7,344 6,511 6,011 

m  10 13,011 8,511 7,011 6,261 5,811 

 

півперіод мінімальної індуктивності
 

2
T  p

p  1 
p

p  2 
p

p  3 
p

p  4 
p

p  5 

m  3 17,005 9,505 7,005 5,755 5,005 

m  4 9,505 5,755 4,505 3,88 3,505 

m  5 6,505 4,255 3,505 3,13 2,905 

m  6 5,005 3,505 3,005 2,755 2,605 

m  7 4,148 3,077 2,72 2,541 2,434 

m  8 3,612 2,809 2,541 2,407 2,327 

m  9 3,255 2,63 2,422 2,318 2,255 

m  10 3,005 2,505 2,339 2,255 2,205 
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Таблиця 5 – Результати обчислення рівневих показників індуктивності 

абсолютна моментна зона
 

  
p

p  1 
p

p  2 
p

p  3 
p

p  4 
p

p  5 

m  3 45 22,5 15 11,25 9 

m  4 30 15 10 7,5 6 

m  5 22,5 11,25 7.5 5,625 4,5 

m  6 18 9 6 4,5 3,6 

m  7 15 7,5 5 3,75 3 

m  8 12,857 6,429 4,286 3,214 2,571 

m  9 11,25 5,625 3,75 2,813 2,25 

m  10 10 5 3,333 2,5 2 

перетворений коефіцієнт мінімальної індуктивності 

min
K  p

p  1 
p

p  2 
p

p  3 
p

p  4 
p

p  5 

m  3 0,032 0,016 0,011 7,94e-3 6,352e-3 

m  4 0,108 0,054 0,036 0,027 0,022 

m  5 0,121 0,06 0,04 0,03 0,024 

m  6 0,117 0,059 0,039 0,029 0,023 

m  7 0,11 0,055 0,037 0,028 0,022 

m  8 0,103 0,051 0,034 0,026 0,021 

m  9 0,095 0,048 0,032 0,024 0,019 

m  10 0,089 0,044 0,03 0,022 0,018 

перетворений коефіцієнт максимальної індуктивності 

max
K  p

p  1 
p

p  2 
p

p  3 
p

p  4 
p

p  5 

m  3 0,555 0,278 0,185 0,139 0,111 

m  4 0,37 0,185 0,123 0,093 0,074 

m  5 0,278 0,139 0,093 0,069 0,056 

m  6 0,222 0,111 0,074 0,056 0,044 

m  7 0,185 0,093 0,062 0,046 0,037 

m  8 0,159 0,079 0,053 0,04 0,032 

m  9 0,139 0,069 0,046 0,035 0,028 

m  10 0,123 0,062 0,041 0,031 0,025 

 

ВИСНОВКИ. В результаті аналізу параметрів лінійної сплайн-апроксимації виділені 

кутові та рівневі показники, визначені формули для їх обчислення. Проаналізований порядок 

обчислення визначених показників і складений алгоритм обчисленні параметрів 

індуктивності. Для складеного алгоритму були виведені аналітичні функції обчислення 

параметрів індуктивності в залежності від кількості полюсів на фазу та кількості фаз. 

Отримані залежності дозволять спростити порядок обчислення індуктивності двигуна, та ще 

на початку етапу проектування оцінити його основні конструктивні та електромагнітні 

параметри. Для отриманих аналітичних залежностей побудовані тривимірні поверхні, а 

також таблиці даних для різних типів двигунів.  

В результаті аналізу числових даних із розрахункових таблиць, можна зробити наступні 

висновки: для забезпечення високих тягових зусиль при  
p

p  2, кількість фаз не повинна 

бути більше 6, при 
p

p  3, m  4, при 
p

p  3, m  3. 
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N. Istomina, A. Fedotiev 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk 

OBTAINING OF ANALYTIC DEPENDENCE OF PARAMETERS DETERMINATION OF 

SWITCHED RELUCTANCE MOTOR INDUCTANCE 

In the paper parameters required for determination of switched reluctance motor inductance 

are analyzed. The two groups of required factors are extracted: angle factors and level factors. As 

result of literary sources review formulas required for extracted factors obtaining are selected. The 

universal algorithm of inductance parameters calculation for any type of motor is formed. The 

algorithm supported by required rating formulas. As known basic electromagnetic parameters of 

switched reluctance motor depends on stator and rotor tooth zones configuration. The tooth zones 

configuration depends on number of poles on phase and number of phases. Using number of poles 

on phase and number of phases data as basis the analytic dependence for determination of 

inductance parameters according to created algorithm are obtained. The three-dimensional surfaces 

of obtained analytic dependence were plotted and information value of obtained analytic 

dependence is analyzed. 

Key words: switched reluctance motor, phases inductance, analytic dependence. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

Обсяг статей: не менше 4 повних сторінок.  

Загальні вимоги: текстовий редактор Microsoft Word. Сторінки без переносів, розривів. Інтервал між 
рядками – одинарний. Шрифт Times New Roman, 12 pt, звичайний. 

Формат аркуша: А4, поля зліва, справа, зверху по 2 см, знизу – 2,5 см. Відстань від верхнього краю 
аркуша до верхнього колонтитула – 1,25 см, від нижнього краю аркуша до нижнього 
колонтитула – 1,25 см. 

Структура 

статті: 

1. УДК. 
2. Ініціали та прізвище авторів, через кому (українською мовою). 
3. Назва організації, місто або, для нерезидентів, країна (українською мовою). 
4. Назва статті (українською мовою). 
5. Анотація (українською мовою). 
6. Ініціали та прізвище авторів, через кому (російською мовою). 
7. Назва організації, місто або, для нерезидентів, країна (російською мовою). 
8. Назва статті (російською мовою). 
9. Анотація (російською мовою). 
10. Актуальність роботи. 
11. Матеріал і результати досліджень. 
12. Висновки. 
13. Список використаної літератури. 
14. Ініціали та прізвище авторів, через кому (англійською мовою). 
15. Назва організації, місто або, для нерезидентів, країна (англійською мовою). 
16. Назва статті (англійською мовою). 
17. Анотація (англійською мовою). 
18. References (література перекладена та транслітерована англійською мовою). 
19. Відомості про авторів. 

УДК: абзац рядка – 1 см, вирівнювання ліворуч. 
УДК 621.313.333.02 

Ім’я авторів: розташування через рядок після УДК. Шрифт напівжирний, абзац рядка – 1 см, 
вирівнювання ліворуч. Ініціали розділяються пробілом. 

Т. С. Залюбовська, В. M. Сидоренко, Д. О. Гайдуков 

Назва організації: абзац рядка – 1 см, вирівнюванням ліворуч. Повна назва організації, через кому місто 
(країна). 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця 
Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешові, Польща  

Назва статті: великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання посередині, інтервал перед та 
після 6 pt. 

НАЗВА СТАТТІ 

Анотація: абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині. 100-250 слів. Анотація повинна мати ту ж 
саму структуру, що і основний текст, бути лаконічною та логічно завершеною частиною 
статті, незалежною від основного тексту. Закінчується ключовими словами (не більше 
п'яти слів, словосполучень) Ключові слова: напівжирним. 

Текст статті: розташування через рядок після анотації. Абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині. 
Структурні елементи «АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ», «МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ», «ВИСНОВКИ», пишуться великими літерами з нового рядка. 

Таблиці: вирівнювання посередині. Перед назвою таблиці пустий рядок. Після назви таблиці 
інтервал 6 пт. Після таблиці пустий рядок. Розташовується безпосередньо після тексту, у 
якому згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути 
посилання в тексті. Всі таблиці повинні мати назву і номер. 
 

Таблиця 1 – Назва таблиці 

Опір фазної обмотки R, Ом 3,330 

Самоіндукція L, Гн 0,223 
 
 

Рисунки: вирівнювання посередині, пустий рядок перед рисунком та після назви. Перед назвою 
рисунка інтервал 6 пт. Розташовується безпосередньо після тексту, у якому згадується 
вперше, або на наступній сторінці. На всі рисунки повинні бути посилання в тексті. Всі 
рисунки повинні мати назву і номер. Рисунки подаються кольоровими, чорно-білими 
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або у відтінках сірого. Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих 
функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів 
(JPEG, TIFF та ін.) або реалізованих у MS Visio. 

Формули: формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. Вирівнювання посередині, 

нумерація формул по правому краю. Налаштування редактора згідно з рис. 1. 

 

 

  

Рисунок 1 – Налаштування редактора формул 

 

Література: назва СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ через рядок після тексту висновків, 

великими літерами, вирівнювання посередині. Перелік посилань подається мовою 

оригіналу. Текст посилань: абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині. Оформлення 

посилань згідно з державним стандартом ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання». Посилання в тексті на літературу по мірі 

згадування в квадратних дужках.  

References: назва REFERENCES через рядок після тексту англомовної анотації, великими літерами, 

вирівнювання посередині. Текст посилань: абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині. 

Перелік посилань на англійській мові наводиться повністю повторюючи список 

використаної літератури, незалежно від наявності іноземних джерел. Перелік посилань 

оформлюється відповідно до стандарту Harvard.  

Транслітерація бібліографічних даних виконується відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації 

українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN / 

HCGN (для російської мови). 

Відомості про 

авторів: 

шрифт Times New Roman, 10 pt, вирівнювання ліворуч. Подаються державною мовою 

авторів статті та на англійській мові. Англомовні відомості про ім’я авторів повинні 

співпадати з даними закордонного паспорту. Якщо його немає, ім’я авторів 

транслітерують з державної мови згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 

січня 2010 р. № 55. Рекомендуємо використовувати он-лайн сервіс: 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php 

 

Прізвище Ім’я По-батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, 

посада,  

місце роботи (організація),  

адреса. 

Тел.  .  

E-mail:  

 

Фото 
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Surname Name Patronymic, 

Academic Degree, Academic Rank, 

Position, 

Place of employment (Organization), 

Address. 

Tel.  . 

E-mail: 

 

Відповідальність за науковий зміст і новизну поданих матеріалів несуть безпосередньо автори.  

 

Детально ознайомитися з вимогами до оформлення статей, завантажити зразок та шаблон статті можна 

за адресою: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/rulesarticle. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

 

Объем статей: не меньше 4 полных страниц.  

Общие 

требования: 

текстовый редактор Microsoft Word. Страницы без переносов, разрывов. Интервал 
между строками – одинарный. Шрифт Tіmes New Roman, 12 pt, обычный. 

Формат 

страницы: 

А4, поля слева, справа, сверху по 2 см, снизу – 2,5 см. Расстояние от верхнего края листа 
до верхнего колонтитула – 1,25 см, от нижнего края листа до нижнего колонтитула – 
1,25 см. 

Структура 

статьи: 

1. УДК. 
2. Инициалы и фамилии авторов, через запятую (на русском языке). 
3. Название организации, город или, для нерезидентов, страна (на русском языке). 
4. Название статьи (на русском языке). 
5. Аннотация (на русском языке). 
6. Инициалы и фамилии авторов, через запятую (на украинском языке). 
7. Название организации, город или, для нерезидентов, страна (на украинском языке). 
8. Название статьи (на украинском языке). 
9. Аннотация (на украинском языке). 
10. Актуальность работы. 
11. Материал и результаты исследований. 
12. Выводы. 
13. Список использованной литературы. 
14. Инициалы и фамилии авторов, через запятую (на английском языке). 
15. Название организации, город или, для нерезидентов, страна (на английском языке). 
16. Название статьи (на английском языке). 
17. Аннотация (на английском языке). 
18. References (литература переведенная и транслитерированная английским языком). 
19. Сведения об авторах. 

УДК: абзац строки – 1 см, выравнивание по левому краю. 
УДК 621.313.333.02 

Имена авторов: расположение через строку после УДК. Шрифт полужирный, абзац строки – 1 см, 
выравнивание по левому краю. Инициалы разделяются пробелом. 

Т. С. Залюбовская, В. Н. Сидоренко, Д. О. Гайдуков 

Название 

организации: 

абзац строки – 1 см, выравнивание по левому краю. Полное название организации, через 
запятую город (страна). 

Винницкий национальный технический университет, Винница 
Университет информационных технологий и менеджмента в Жешове, Польша  

Название 

статьи: 

прописными буквами, шрифт полужирный, выравнивание посредине, интервал перед и 
после 6 pt. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация: абзац строки 1 см, выравнивание по ширине. 100-250 слов. Аннотация должна иметь 
структуру, как и основной текст, быть лаконичной и логически завершенной частью 
статьи, независимой от основного текста. Заканчивается ключевыми словами (не больше 
пяти слов, словосочетаний) Ключевые слова: полужирным. 

Текст статьи: расположение через строку после аннотации. Абзац строки 1 см, выравнивание по 
ширине. Структурные элементы "АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ", "МАТЕРИАЛ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ", "ВЫВОДЫ" пишутся прописными буквами с новой 
строки. 

Таблицы: выравнивание посредине. Перед названием таблицы  пустая строка. После названия 
таблицы интервал 6 пт. После таблицы пустая строка. Располагается непосредственно 
после текста, в котором упоминается впервые, или на следующей странице. На все 
таблицы должны быть ссылки в тексте. Все таблицы должны иметь название и номер. 
 

Таблица 1 – Название таблицы 

Сопротивление фазной обмотки R, Ом 3,330 

Самоиндукция L, Гн 0,223 
 

 

Рисунки: выравнивание посредине, пустая строка перед рисунком и после названия. Перед 

названием рисунка интервал 6 пт. Располагается непосредственно после текста, в 

котором упоминается впервые, или на следующей странице. На все рисунки должны 
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быть ссылки в тексте. Все рисунки должны иметь название и номер. Рисунки 

представляются цветными, черно-белыми или в оттенках серого. Рисунки нельзя  

создавать с помощью встроенных функций редактора MS Word, разрешается вставка 

рисунков лишь стандартных форматов (JPEG, TІFF и др.) или реализованных в MS Vіsіo. 

Формулы: формулы выполняют в редакторе формул Microsoft Equation. Выравнивание посредине, 

нумерация формул по правому краю. Настройки редактора показаны на рис. 1. 

 

 

  

Рисунок 1 – Настройки редактора формул 

 

Литература: название СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ через строку после текста 

выводов, большими буквами, выравнивание посредине. Перечень ссылок представляется 

на языке оригинала. Текст ссылок: абзац строки 1 см, выравнивание по ширине. 

Оформление ссылок согласно государственному стандарту ДСТУ 7.1:2006 «Система 

стандартов из информации, библиотечного и издательского дела. Библиографическая 

запись, библиографическая описание. Общие требования и правила составления». 

Ссылки в тексте на литературу по мере упоминания в квадратных скобках. 

References: название REFERENCES через строку после текста англоязычной аннотации, большими 

буквами, выравнивание посредине. Текст ссылок: абзац строки 1 см, выравнивание по 

ширине. Перечень ссылок на английском языке приводится, полностью повторяя список 

использованной литературы, независимо от наличия иностранных источников. Перечень 

ссылок оформляется в соответствии со стандартом Harvard.  

Транслитерация библиографических данных выполняется согласно Постановлению 

Кабинета Министров Украины от 27 января 2010 г. № 55 «О приведении в порядок 

транслитерации украинского алфавита латиницей» (для украинского языка) или 

требованиям системы BGN / HCGN (для русского языка). 

Сведения об 

авторах: 

шрифт Tіmes New Roman, 10 pt, выравнивание по левому краю. Представляются 

государственным языком авторов статьи и на английском языке. Англоязычные 

сведения об именах авторов должны совпадать с данными загранпаспорта.  

Если его нет, имена авторов транслитерируют с государственного языка согласно  

ГОСТ Р 52535.1-2010. Рекомендуем использовать он-лайн сервис: 

http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx 

 

Фамилия Имя Отчество, 

ученая степень, ученое звание, 

должность,  

место работы (организация),  

адрес. 

Тел.  .  

E-mail:  

 

Фото 
3Х4

 

Surname Name Patronymic, 

Academic Degree, Academic Rank, 

Position, 

Place of employment (Organization), 

Address. 

Tel.  . 

E-mail: 

 

Ответственность за научное содержание и новизну представленных материалов несут непосредственно 

авторы.  
 

Детально ознакомиться с требованиями к оформлению статей, загрузить образец и шаблон статьи можно 

по адресу: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/rulesarticle. 
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PAPER PREPARATION GUIDELINES  

 

Paper Size: At least 4 full pages.  

General 

Requirements: 

Text editor – Microsoft Word; pages without hyphenation and page breaks; single-space text; 

font style – Tіmes New Roman, font size – 12 pt, normal. 

Page Format: А4; left, right, top borders – 2 cm, bottom border – 2.5 cm; running headers – 1.25 cm, running 

footers – 1.25 cm.   

Paper Structure: 1. UDC. 

2. Authors initials and surnames, using comma (in English). 

3. Organization name, Country (in English). 

4. Title of the Paper (in English). 

5. Abstract (in English). 

6. Introduction. 

7. Materials and Findings. 

8. Conclusion. 

9. References. 

10. Authors initials and surnames, using comma (in Ukrainian). 

11. Organization name, Country (in Ukrainian). 

12. Title of the Paper (in Ukrainian). 

13. Abstract (in Ukrainian). 

14. Authors initials and surnames, using comma (in Russian). 

15. Organization name, Country (in Russian). 

16. Title of the Paper (in Russian). 

17. Abstract (in Russian). 

18. Information about authors. 

UDC: Indention – 1 cm; left aligned text; empty line after UDC. 

UDC 621.313.333.02 

Authors Names: Bold font; indention – 1 cm; left aligned text. 

A. Perekrest, H. Havrylets, V. Snihur 

Organization Name: Indention – 1 cm; left aligned text.  

University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland 

Kazakh National Technical University after K.I. Satpaev, Kazakhstan  

Title of the Paper: Upper case characters, bold font, center aligned text, space before and after line 6 pt. 

TITLE OF THE PAPER 

Abstract: Indention – 1 cm; justified text. 100-250 words. Abstract ended by keywords (no more than 

five words, phrases). Key words: in bold. Empty line after Abstract. 

Foreign authors can apply for Ukrainian and Russian abstracts to be composed by editorial 

board of the journal (should inform when submit the paper); otherwise be sure, that these 

abstracts are not be loan-translations, but the readable ones with up-to-date terms usage. 

Paper Text: Indention – 1 cm; justified text. Units "INTRODUCTION", "MATERIALS AND 

FINDINGS", "CONCLUSION", are written in upper case characters beginning a new line. 

Tables: Center aligned text. Empty line before table name. Space after table name 6 pt. Empty line 

after table. Tables should be a part of the text. Only usage of MS Word build-in functions for table 

composition is allowed (MS Excel tables should not be used). 

 

Table 1 – Table name 

Phase-winding resistance R, Ohm 3,330 

Self-inductance L, H 0,223 
 

 

Figures: Center aligned text. Empty line before figure and after figure name. Space before figure name 

6 pt. Figures should be prepared without advanced MS Word picture functions. Figures can be 

created using MS Visio. The only «Insert Picture» function may be applied and only standard 

picture file formats (e.g. JPEG, TIFF) are allowed. 

Equations: Equations should be composed by Microsoft Equation Editor with settings as shown on Fig. 1. 

Equations should be numbered in parentheses flush with the right hand margin as shown below 

in (1). All variables should be described in the body text: 
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SR

  , (1) 

where R
  is the rotor pole arc, and 

S
  is the stator pole arc. 

 

 

  

Figure 1 – Equation editor settings 

 

References: Word REFERENCES: empty line before; upper case characters; center aligned text. 

Reference text: indention – 1 cm; justified text. 

The reference list formatted according to the Harvard standard.  

Information about 

authors: 

Font style – Tіmes New Roman, font size – 10 pt, left aligned text. 

Authors data are submitted in English. English-transliterated authors names must coincide with 

international passport data. 

 

 

Photo 
3Х4

 

Surname Name Patronymic, 

Academic Degree, Academic Rank, 

Position, 

Place of employment (Organization), 

Address. 

Tel.  . 

E-mail: 

 

Authors are responsible for the paper content.  
 

Detailed author guidelines, paper design rules, paper example, paper template you can get here: 

http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/en/rulesarticleeng 
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