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Abstract. The article is dedicated to the current issues of using distance-learning technologies in higher education in
Ukraine and the world. The major stages and reasons for the rapid growth in the world of universities providing
distance learning under the influence of rapid development of information and communication technologies and the
promotion of educational innovations, including MOOC (Massive Open Online Courses) and other, are discussed in
detail such as electronic learning process management systems. The author examines and analyzes the main four
steps that preceded and facilitated the emergence of distance learning, namely: communication through postal
communications, communication via radio and television, communication via computer and media, communication
through mass-based online courses. The article also looks at the current state and prospects of further development
of distance education in Ukraine. The author points out, among other things, the basic normative provisions that
determine the basic principles of creation, organization, and implementation of modern distance learning in Ukraine.
In an article the basic principles of distance learning are formulated, the organizational and methodological conditions
and the principles of its introduction into the educational process are substantiated; its main advantages and
disadvantages are highlighted. This article specifically describes the importance of distance education for the
implementation and implementation of the concept of Lifelong Learning. An important project of introducing distance
(blended) learning at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, in particular, the DistEdu platform. The article
discusses the ways of engaging lecturers and students to work with this educational online platform. The article
identifies directions for further development of distance education in Ukraine and outlines the potential of DistEdu-like
projects in promoting distance education in the Ukrainian educational environment and the educational community.
Key words: distance learning, distance education, blended learning, educational process, massive online open
courses, higher education.

Дистанційне навчання в системі вищої освіти: сучасні тенденції
Ярошенко Т. О.
Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна
Анотація. Статтю присвячено актуальним питанням використання дистанційних технологій навчання в
системі вищої освіти в Україні та світі. Докладно проаналізовано причини стрімкого зростання у світі кількості
університетів, які здійснюють навчання студентів за дистанційною формою, внаслідок бурхливого розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій та популяризації освітніх інновацій, зокрема МВОК (масових
відкритих онлайн-курсів, англ. MOOC – Massive Open Online Courses), а також інших електронних систем
управління навчальним процесом. Авторка розглянула чотири основні етапи, що передували та сприяли появі
дистанційного навчання, а саме: комунікація за посередництвом поштового сполучення, комунікація через
радіо та телебачення, спілкування за допомогою комп’ютерної техніки та засобів, спілкування через масові
онлайн-курси. Також розглянуто сучасний стан і перспективи подальшого розвитку дистанційної освіти в
Україні. З-поміж іншого вказано основні нормативні положення, які визначають базові засади створення,
організації та запровадження сучасного дистанційного навчання в Україні. У цій статті сформульовано основні
принципи дистанційного навчання, обґрунтовано організаційні та методологічні умови й засади його
впровадження в навчальний процес, висвітлено його основні переваги та недоліки. Авторка, зокрема,
наголошує на важливості дистанційної освіти для втілення та реалізації концепції навчання протягом життя
(Lifelong learning). У статті висвітлено важливий проект впровадження дистанційного (змішаного) навчання в
Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (зокрема платформи DistEdu) та способи
залучення викладачів і студентів до роботи з цією навчальною онлайн-платформою. Визначено напрями
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подальшого розвитку дистанційної освіти в Україні та потенціал подібних проектів для її популяризації в
українському освітньому середовищі та освітній спільноті.
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, змішане навчання, навчальний процес, масові
онлайн-курси, вища освіта.

Дистанционное обучение в системе высшего образования:
современные тенденции
Ярошенко Т. А.
Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Киев, Украина
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам использования дистанционных технологий обучения в
системе высшего образования в Украине и мире. Подробно проанализированы причины стремительного
роста в мире количества университетов, осуществляющих обучение студентов по дистанционной форме, под
влиянием бурного развития информационно-коммуникационных технологий и популяризации
образовательных инноваций, в том числе MOOК (массовых открытых онлайн-курсов, англ. MOOC – Massive
Open Online Courses), а также других электронных систем управления учебным процессом. Автором
рассмотрены четыре основных этапа, предшествовавших появлению дистанционного обучения, а именно:
коммуникация посредством почтового сообщения, коммуникация через радио и телевидение, общение
посредством компьютерной техники и средств, общение через массовые онлайн-курсы. Также
рассматриваются современное состояние и перспективы дальнейшего развития дистанционного образования
в Украине. Автором среди прочего указаны основные нормативные положения, определяющие базовые
принципы создания, организации и внедрения современного дистанционного обучения в Украине. В данной
статье сформулированы основные принципы дистанционного обучения, обоснованы организационные и
методологические условия и принципы его внедрения в учебный процесс, освещены его основные
преимущества и недостатки. Автором, в частности, подчеркнута важность дистанционного образования для
воплощения и реализации концепции обучения в течение жизни (Lifelong learning). В статье освещен важный
проект внедрения дистанционного (смешанного) обучения в Национальном университете «КиевоМогилянская академия» (в частности платформы DistEdu) и способы привлечения преподавателей и
студентов к работе с этой учебной онлайн-платформой. Определены направления дальнейшего развития
дистанционного образования в Украине и потенциал подобных проектов для его популяризации в украинской
образовательной среде и образовательном сообществе.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, смешанное обучение, учебный
процесс, массовые онлайн-курсы, высшее образование.

І Вступ
Всесвітньовідомий професор теоретичної фізики Мічіо Кайку сказав: «У наступні 50 років освіта
стане індивідуальною справою кожного і здійснюватиметься без педагога, за принципом “тільки ти і
комп’ютер”. Університети збережуться, але це будуть переважно відкриті, віртуальні ВЗО, навчання в
яких ґрунтуватиметься на хмарних сервісах. Тих, хто відвідуватиме лекції в традиційних закладах
освіти, вважатимуть невдахами, про яких говоритимуть: “Він не зміг сам сконструювати свою освіту”»
(цит. за: 5).
Традиційні методи навчання в університетах, як, власне, і моделі університетів, у ХХІ столітті
зазнають глибоких трансформацій через бурхливе впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) як ключового засобу інновацій в освіті та навчанні (E & T), а також з огляду на виклики
часу щодо динамічного та гнучкого навчання протягом усього життя, а не в замкненій традиційній часопросторовій університетській системі. Ще один виклик сьогодення – широке впровадження масових
онлайн-курсів і відкритих е-платформ, які конкурують із традиційними університетами 29.
Дистанційну освіту для навчання своїх працівників уже використовують 41,7 % світових компаній
зі списку Fortune 500, близько 50 % університетів у світі так чи інакше залучають дистанційне (чи
змішане) навчання для власних програм, а також створення масових онлайн-курсів [29].
Навчання завжди було важливим для розвитку особистості протягом усього життя, а сьогодні це
необхідність, бо ж знання дуже швидко застарівають. Люди також цінують можливість швидкого доступу
до знань та інформації в будь-який час та в будь-якому місці, незалежно від географії чи віку,
матеріального стану чи стану здоров’я, зайнятості на роботі або ж інших чинників.
9
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Тенденція глобалізації також впливає на підвищення мобільності й вимагає дедалі більшого
застосування інформаційних комунікацій, вдосконалення технологій надання освітніх послуг, пошуку
нових підходів до навчання. Дистанційна освіта розширює коло споживачів освітніх послуг із різних
регіонів, відкриває можливості здобути освіту та реалізує систему безперервного навчання впродовж
усього життя, створює додаткові робочі місця, індивідуалізує навчання за одночасного забезпечення
його масовості.
Цифрове (дистанційне, онлайн) навчання дуже швидко змінює наше уявлення про освіту: так чи
інакше, але освіта поступово перебирається з традиційних аудиторій та лабораторій університетів у
віртуальний простір, що надає їй додаткову цінність та новий потужний інструментарій.
Успіх та стрімкий розвиток цифрової освіти змушують бачити в ній взагалі майбутнє освіти:
розширення можливостей та конкурентоспроможності вітчизняного ринку освітніх послуг, доступності
для всіх категорій населення та інтеграцію до світового інформаційного простору зі збереженням
людського капіталу.
ІІ Матеріал і методи дослідження
Дистанційне навчання поєднує традиційні методи здобуття знань, нові інформаційні та
телекомунікаційні технології, а також принципи самоосвіти. Платформи для цифрового навчання та
методи їхнього використання стають різноманітнішими. В університетах зростає популярність змішаного
навчання, що поєднує кращі методики традиційної та онлайн-освіти. Розвиваються політики (концепції,
програми, нормативна база) для впровадження цифрової освіти в різних країнах світу, зокрема на
теренах Європейського Союзу та України (див., напр., [6; 27; 35]).
Для максимальної ефективності дистанційного навчання потрібно його правильно організувати за
допомогою системи організаційних, технічних, програмних та методичних заходів. Саме це й буде
основним предметом дослідження цієї статті, також буде розглянуто досвід впровадження дистанційної
освіти в НаУКМА.
ІІІ Результати
Передумови впровадження дистанційного навчання
Перші приклади дистанційного навчання мали радше характер заочної освіти, коли студенти
повністю чи частково здобували знання (вивчення літератури, виконання завдань тощо) на відстані [17].
Одним з перших запровадив «навчання за листуванням» Берлінський інститут вивчення іноземних мов
(з 1856 р.) Згодом кількість таких навчальних закладів, де спілкування викладачів та студентів
відбувається через поштове листування зростає, географія розширюється (Європа, США, Канада,
Австралія та ін.). У 1892 р. у переліку кореспондентських курсів Університету штату Вісконсин (США)
уперше вжито термін distant education (дистанційне навчання), хоча все ще йдеться про заочне
(віддалене) навчання через листування.
У ХХ столітті завдяки масовому поширенню поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, а
згодом – радіо та телебачення обсяги дистанційного (на віддалі) навчання істотно зросли. Поряд із
традиційним навчанням в університетах створюються структури дистанційного (заочного) навчання з
логістикою його навчального процесу. Відбувається юридичне визнання цієї форми навчання через
підтвердження здобувачами набутої кваліфікації та отримання офіційних документів про освіту. Серед
відомих прикладів можна назвати заснований у 1939 р. Французький національний центр дистанційного
навчання (CNED) (https://www.cned.fr/). Нині це найбільший центр франкомовної освіти з філіями у
120 країнах, де навчаються понад 200 тис. осіб на рік, зокрема 35 тис. студентів, що здобувають вищу
освіту.
1969 року у Лондоні було засновано Британський відкритий університет (http://www.open.ac.uk/).
Його місія – надати можливість здобути освіту людям, охочим учитися в зручному для них місці і в
зручний час. За 50-річну діяльність цього закладу тут навчалися понад 2 млн осіб зі 157 країн світу, а
щороку університет має 174 тис. студентів включно з 24 тис. осіб з обмеженими можливостями,
1700 осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Найстаршому випускникові університету –
93 роки, а наймолодшому – 13. Усі технічні інновації також були застосовані тут, зокрема, навчальні
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матеріали доступні на смартфонах, понад 73 млн завантажень навчального контенту з додатка iTunes U
тощо.
Інші приклади: Національний університет дистанційного навчання в Іспанії, Балтійський
університет із центром у Стокгольмі (об’єднує 10 країн Балтійського регіону), Відкритий університет у
Канаді (14 тис. студентів), Шанхайський телевізійний університет у Китаї (500 тис. студентів),
Університет Ферн (Хаген) у Німеччині (55 тис. студентів), Голландський відкритий університет (22 тис.
студентів), Міжнародний університет бізнесу у США (33 тис. студентів).
Поява та масове поширення персональних комп’ютерів, «народження» Інтернет і особливо Веб,
сприяли стрімкому поширенню дистанційного навчання. Справді, створено якісно нові умови зручного
спілкування всіх учасників навчального процесу. Самостійне навчання перетворюється в дистанційнодіалогове: студенти можуть не лише отримати всю потрібну інформацію (в зручний спосіб, зручний час
тощо), але й взаємодіяти з викладачем чи тьютором.
На початку ХХІ століття у світі було понад 1100 закладів дистанційного навчання. У деяких
країнах Європи та Азії нині до 30 % студентів здобувають освіту в таких закладах. Прогнозується, що
їхня кількість збільшиться до 50 %. Дистанційне навчання кардинальним чином впливає на розвиток
навчальних закладів, що підтверджує закордонний досвід. Найвпливовіші та найпрестижніші
університети світу пропонують цілісне дистанційне або ж змішане навчання на всіх рівнях освіти
(бакалаврський, магістерський, здобувачів PhD), серед відомих проектів, наприклад, MIT
OpenCourseWare (MIT OCW) Массачусетського інституту технологій, або edX (спільно від MIT та
Гарвардського університетів), Стенфорд онлайн та ін. Зявляються моделі віртуальних університетів (що
існують лише в мережі): Florida Virtual School (FLVS) (перший віртуальний університет США, заснований
1997 р., щороку навчає понад 100 тис. студентів) або University of Phoenix (до 400 тис. студентів на рік)
та ін.
У 2008 році вперше вжито термін MOOC (масовий он-лайн курс): Дейв Кормер ( Dave Cormier)
для курсу, що пропонувався Університетом Манітоби ("Connectivism and Connective Knowledge"), на
який крім 25 студентів університету, записалось ще… 2,300 слухачів з усього світу. Курс викладався
через низку засобів та технологій (включно з Moodle, RSS-стрічкою, спілкуванням на блозі, Second Life
тощо). In 2012, MIT and Harvard spearheaded the edX initiative for the promotion of MOOCs.
Особливістю дистанційного навчання є його доступність на освітніх ринках будь-яких країн. На
початку 2019 р. у вільному доступі (безкоштовно або з частковою оплатою) було викладено вже понад
10 тис. масових онлайн-курсів від 800 провідних університетів світу [35], а такі освітні платформи, як
Coursera, Udacity, Udemy, edX або ж українські Prometheus чи Відкритий університет Майдану, збирають
сотні тисяч охочих до набуття знань чи вмінь з окремої дисципліни. Такі платформи, звісно, теж
співпрацюють з університетами. Наприклад, Coursera встановила співпрацю з різними університетами
по всьому світу, щоб викладати курси цих закладів онлайн. Нині на платформі пропонуються
різноманітні курси з багатьох спеціальностей та галузей для зареєстрованих слухачів. Кількість слухачів
перевищила 10 млн осіб! Усі курси доступні на безкоштовній основі, але для отримання сертифіката
треба внести оплату або подати заявку на фінансову підтримку. Вартість сертифіката в середньому
становить 30–40 доларів. Тривалість курсу – від 3 до 6 тижнів, протягом яких слухачі в зручний для них
час можуть переглядати лекції та виконувати завдання інструкторів курсу.
Найпопулярніші платформи дистанційного навчання з усього світу:
Coursera – https://www.coursera.org/
Khan Academy – https://uk.khanacademy.org/
Udacity – https://www.udacity.com/
Stanford Open Edx – http://online.stanford.edu/
Codecademy – https://www.codecademy.com/
Prometeus – https://prometheus.org.ua/.
EdEra – https://www.ed-era.com/
EdX – https://www.edx.org/
Future Learn – https://www.futurelearn.com/
Canvas Network – https://www.canvas.net/
OpenupЕd – http://openuped.eu/
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Iversity – https://iversity.org/ та ін.
Отже, можна виділити чотири основні етапи, що передували появі та сприяли розвитку
дистанційного навчання.
Перший етап: з середини XIX ст. – фактично заочне навчання, коли комунікація між викладачами і
студентами відбувалася шляхом поштового листування. Отримання завдань та відправлення виконаних
робіт потребували значного часу, тож така система була малоефективною і значно поступалася очній
системі навчання.
Другий етап – з початку XX ст., пов'язаний з появою спочатку радіо, а потім – телебачення, що
забезпечило оперативніші та гнучкіші канали комунікації між студентами та викладачами. В багатьох
університетах світу навіть зявляються власні телестудії, лекції транслюються на власних каналах та
(чи) розсилаються на CD-ROMs.
Третій етап розпочався приблизно з 1991 р., відколи Тім Бернерс-Лі з фізичної лабораторії CERN
продемонстрував роботу першого веб-браузера. За кілька років Веб стає одним з найпопулярніших
інформаційних середовищ, зокрема і для оперативного зв’язку між викладачем і тим, хто навчається, а
також доступу до значного обсягу навчальних курсів та матеріалів в мережі.
Четвертий етап – триває приблизно з 2008 р.: створення моделі та широке розповсюдження
масових онлайн-курсів (MOOC), в т.ч. університетського рівня, що спричинило взагалі зміну парадигми
освітнього процесу. Масові он-лайн курси – як правило безкоштовні веб-платформи для дистанційного
навчання великої кількості студентів, які географічно розселені в різних місцях. Пропонуються
університетами чи коледжами або можуть бути незалежними (поєднувати курси різних викладачів чи
тренерів від різних університетів та кампаній). Хоча MOOC не завжди пропонують академічні кредити,
але надають освіту, яка може забезпечити сертифікацію, працевлаштування або продовження
навчання. Відтак вчитися можна в зручний час з будь-якого місця на земній кулі, у кращих науковців та
фахівців світового рівня, за зручним графіком, рідною мовою (наприклад, понад 60 % студентів Coursera
проживають не у США, курси запропоновані різними мовами, в т.ч. й українською). Переваг додає
спілкування на форумах чи в соціальних мережах; сертифікатом Coursera можна скористатися під час
співбесіди чи для зарахування заліку в університеті (кількість університетів, що зараховують кредити за
сертифікатами Coursera, постійно збільшується). Хоча переважно англійська мова використовується в
дистанційному навчанні в глобальному світі, все більше регіональних проектів пропонують курси
національними мовами (див., наприклад, MéxicoX, FUN (France Université Numérique), проект NPTEL
(National Programme on Technology Enhanced Learning, Індія), в Україні – Prometheus, Відкритий
університет Майдану та ін.
Серед недоліків, які часто згадують: недосконала система оцінювання студентів; можливий
плагіат. «Студентська аудиторія» на масових курсах часто сягає кілька тисяч, а це унеможливлює
належну комунікацію з викладачем. Форуми часто неструктуровані.
Впровадження дистанційного навчання в Україні
В Україні розвиток дистанційного навчання почав прискорюватись з моменту ухвалення Закону
України «Про Національну програму інформатизації» [21], а також Постанови Кабінету Міністрів України
від 23.09.2003 р. № 1494 «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на
2004–2006 роки» [20]. 23 червня 2005 р. Колегія МОН України ухвалила рішення «Про стан і
перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні» [22], а 25 квітня 2013 р. Міністерство освіти і
науки України видало Наказ № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», в якому
визначено поняття дистанційного навчання [19].
Розроблено проекти Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за
дистанційною формою навчання та Норм часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних
та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які забезпечують навчання за
дистанційною формою, розроблено Положення про регіональні центри тощо. Ці документи визначають
політику держави в галузі інформатизації та регулюють дистанційне навчання.
Дистанційне навчання може здійснюватися на всіх рівнях освітньої системи, хоча найбільш
доцільним і прийнятним воно є у вищій школі, а також як метод самоосвіти. Піонерами у запровадженні
елементів дистанційного навчання серед ЗВО України стали Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут», Хмельницький національний університет, Одеська
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національна академія харчових технологій, Сумський державний університет та ін. (перелік
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita/navchalni-zakladi-yaki-nadayut-mozhlivistnavchatis-viddaleno)
Сутність дистанційного навчання, основні способи його організації у вищій школі,
особливості, переваги, недоліки
Дистанційне навчання є особливою педагогічною технологією, що базується на принципах
відкритого навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які забезпечують
взаємодію між усіма учасниками процесу навчання. «Під дистанційним навчанням розуміється
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини,
який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психологопедагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [19].
Вітчизняні науковці під дистанційним навчанням також розуміють таку форму навчання, яка
використовує глобальні комп’ютерні комунікації (Інтернет) і базується на індивідуальній роботі осіб, що
навчаються, з чітко підібраним навчальним матеріалом та активним спілкуванням із викладачами й
іншими учасниками.
Різноманітні підходи до розуміння дистанційного навчання (ДН) спричинили появу великої
кількості визначень цього поняття. Наведемо лише деякі з них, які здаються, на нашу думку, найбільш
точними:
ДН є послідовним інтерактивним асинхронним процесом комунікації суб’єктів і об’єктів навчання
між собою та із залученням засобів навчання.
ДН – нова організація освітнього процесу, основою якої є принцип самостійного навчання
студента, коли студенти в більшості віддалені від викладача в просторі й часі, проте мають можливість
у будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунікації.
ДН – сукупність інформаційних технологій, що забезпечують основний обсяг навчального
матеріалу; інтерактивну взаємодію студентів з викладачами в процесі навчання; надання можливості
самостійної роботи, а також оцінювання знань та вмінь у процесі навчання.
ДН – форма освіти (поряд з очною та заочною) з використанням кращих традиційних та
інноваційних засобів і форм навчання, основою якого є цілеспрямована та контрольована самостійна
робота студента, не прив’язана до конкретного місця чи часу, з використанням спеціальних засобів
навчання й погодженою можливістю контакту з викладачем.
ДН – форма навчання, що базується на виборі широкого спектра традиційних і нових
інформаційних та телекомунікаційних технологій та технічних засобів, які створюють умови для
діалогового обміну з викладачем.
Інформаційно-освітнє середовище ДН становить системну сукупність із засобів передачі даних,
інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного та організаційно-методичного
забезпечення і орієнтується на задоволення освітніх потреб користувачів.
ДН забезпечує неперервну освіту, що покликана реалізувати права людини на освіту і отримання
інформації.
Дистанційна освіта досконало поєднує елементи очного, очно-заочного, заочного й вечірнього
навчання на основі ІКТ та систем мультимедіа.
Дистанційна освіта – комплекс освітніх послуг, що базується на засобах обміну навчальною
інформацією на відстані.
Така велика кількість визначень поняття «дистанційне навчання» та його похідних («дистанційна
освіта», «віртуальна освіта» тощо) є свідченням стрімкого розвитку цієї галузі освітньої діяльності та
намагання знайти найбільш оптимальне її науково-методичне і технологічне наповнення.
Основними принципами системи дистанційної освіти є відкритість, гнучкість, динамічність,
модульність, адаптивність, неперервність, креативність. Як ми розуміємо, дистанційна освіта базується
переважно на самостійному отриманні студентом необхідного обсягу і якості знань та передбачає
поєднання широкого спектра традиційних і новітніх інформаційних технологій. Використання цих
технологій дає змогу розвинути уміння та навички, які і в подальшому визначатимуть успішність
людини: вміння самостійно планувати свою діяльність; приймати рішення, робити вибір і відповідати за
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нього; відбирати потрібну інформацію, структурувати і використовувати її. Такі навички потрібні
сьогодні кожному з огляду на потреби постійного «навчання впродовж життя».
І все ж розглянемо досвід впровадження дистанційного навчання у вищій школі. Університети
України, як правило, все ще використовують «змішане навчання» як поєднання традиційного та
дистанційного. Таке навчання дозволяє врахувати індивідуальні освітні потреби кожного, забезпечити
критерії вимогливості та контролю тощо, але й надає можливості більш гнучкого формування та
виконання навчальних програм та взаємного спілкування учасників освітнього процесу, одночасне
використання джерел навчальної інформації багатьма студентами, зниження питомих витрат на
навчання порівняно з традиційною системою освіти тощо.
Потрібно назвати і певні недоліки дистанційного навчання у вищій школі, зокрема:
‒ викладачам треба набагато більше часу і зусиль для створення навчального контенту, який би
відповідав вимогам дистанційного навчання. У зв’язку з цим багато викладачів не бажають
використовувати електронне навчання без додаткової мотивації;
‒ для успішного виконання основних завдань дистанційної освіти потрібно підвищити кваліфікацію
викладачів щодо застосування на практиці дистанційних методів навчання, використання комп’ютерної
техніки та програмних засобів для їх реалізації;
‒ студенти мають отримати чіткі роз’яснення щодо мети впровадження таких форм навчання,
результатів, які від них очікуються, а також на достатньому рівні оволодіти технологіями і програмним
забезпеченням.
Незважаючи на зазначені проблеми і недоліки, можна стверджувати, що запровадження нової,
дистанційної форми навчання підвищує ступінь відкритості навчального середовища і забезпечує
можливість здобуття освіти альтернативними способами в тих випадках, коли ті, хто навчається, не
використовують традиційного навчання.
Залежно від типу взаємодії між учасниками навчального процесу, засобів навчання, способів
надання навчальних матеріалів виокремлюють різні моделі, за якими може здійснюватися дистанційне
навчання [24].
Вирізняють декілька способів організації дистанційної освіти у ЗВО.
Перший – вся діяльність навчальних закладів здійснюється в середовищі глобальної мережі. Такі
ЗВО іноді називають «віртуальними університетами», весь освітній процес (вибір напряму підготовки,
проведення занять, виконання контрольних і тестових завдань та їх перевірка, поточний і підсумковий
контроль, оплата за освітні послуги) здійснюється через Інтернет. Наразі кількість таких навчальних
закладів незначна, зокрема, внаслідок недостатнього поширення швидкісних каналів зв’язку, особливо у
сільських районах; високих вимог до рівня кваліфікації технічного персоналу та педагогічного колективу
такого віртуального навчального закладу; нерозвиненості нормативно-правових механізмів підтримки
такої форми освітньої діяльності.
Другий – більш поширеними сьогодні є навчальні заклади, у яких реалізується технологія
змішаного (або гібридного) навчання, яка передбачає поєднання традиційного (очного) та дистанційного
(30–70 %) навчання. Вважається, що така форма навчання дає змогу поєднати переваги традиційних
аудиторних занять із гнучкістю та зручністю дистанційної освіти. Науковці вирізняють й інші форми
змішаного навчання, зокрема змішування структурованого та неструктурованого навчання;
користувацького контенту і зовнішніх матеріалів; самостійного і колективного навчання; роботи і
навчання тощо. Виділяють чотири основні організаційні моделі здійснення змішаного навчання:
ротаційну, гнучку, модель самостійного навчання, модель збагаченого віртуального навчання.
Ротаційна модель передбачає зміну форматів навчання, серед яких принаймні одним із форматів
є дистанційне (онлайн) навчання. Решта форматів може передбачати роботу в малих групах,
індивідуальні консультації викладача, групові проекти, письмові роботи тощо.
За гнучкої моделі кожен студент має гнучкий індивідуальний план навчання, проходження якого
відбувається за підтримки викладача. Студенти здебільшого навчаються в аудиторіях та виконують
індивідуальні домашні завдання. За потреби підтримка викладача може надаватися через роботу в
невеликих групах, групові проекти, індивідуальні чи групові консультації.
Модель самостійного навчання передбачає, що студенти вивчають певні дисципліни онлайн, під
керівництвом викладача, який бере участь у цьому процесі лише дистанційно. Таке навчання може
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відбуватися як удома, так і в навчальному закладі (за умови наявності необхідного приміщення та
обладнання). Вважається, що така модель має поєднуватись із аудиторним вивченням інших дисциплін.
Модель збагаченого віртуального навчання передбачає поєднання традиційного та дистанційного
навчання в такий спосіб: спочатку студенти вивчають дисципліну у вигляді аудиторних занять, а потім
завершують навчання дистанційно. Відповідно викладач працює і традиційно, і дистанційно, надаючи
онлайн-консультації.
Незважаючи на значну зацікавленість освітніх закладів України та певні позитивні зрушення в
розвитку дистанційної освіти, слід зазначити певні проблеми, які гальмують цей процес, зокрема:
‒ немає системного підходу до розвитку дистанційної освіти в країні на державному рівні,
наслідком чого є недостатня узгодженість дидактичного та методичного забезпечення дистанційного
навчання для різних рівнів освіти;
‒ незадовільна система підготовки кадрів для діяльності в цій сфері;
‒ немає єдиних вимог до спеціального програмного і методичного забезпечення;
‒ немає стратегії комплексного розвитку національного освітньо-наукового інформаційного
середовища України, яке б охоплювало розвиток каналів зв’язку, баз даних та знань, систем управління
освітою і наукою, що знижує рентабельність систем дистанційного навчання, сповільнює інтеграцію до
європейських освітньо-наукових комп’ютерних мереж та інформаційних ресурсів;
‒ відсутність з боку держави фінансування розвитку системи дистанційного навчання;
‒ недостатня сформованість та недосконалість нормативно-правового забезпечення дистанційної
форми навчання.
Програмні продукти для управління навчанням у системі дистанційного навчання
Центральний елемент, навколо якого збираються учасники дистанційної освіти, – е-платформи.
Саме в цьому середовищі викладач створює курс, наповнює (зокрема мультимедійними ресурсами) та
індивідуалізує його до потреб та здібностей кожного студента, здійснює підтримку діяльності студентів.
Студент має доступ до всього контенту курсу, організовує свою роботу, виконує практичні вправи чи
завдання, бачить еволюцію своєї освітньої діяльності, виконує завдання для самооцінки чи взаємодіє з
викладачем через перевірку завдань на оцінку. Викладачі та студенти спілкуються індивідуально або в
групі, пропонують теми для обговорення, можуть створювати спільні документи тощо. Адміністратор
забезпечує й підтримує обслуговування такої системи: управляє доступом та правами викладачів і
студентів, створює зв’язки із зовнішніми інформаційними системами (адміністративними документами,
каталогами, науковими ресурсами тощо).
Для створення, передання й збереження навчально-методичних матеріалів, організації й
супроводу процесу дистанційного та змішаного навчання за допомогою телекомунікаційного зв’язку
найчастіше використовують такі застосунки: Learning Management System (LMS), Student Information
Systems (SIS), Learning Content Management Systems (LCMS), Virtual Classrooms (VC), Virtual Learning
Environments (VLE), Assessment Management Systems (AMS), Training Management Systems (TMS),
Social Learning Systems, eBooks Management Systems, Learning Analytics, Massive Open Online Courses
(MOOCs) тощо.
Найпоширенішими є системи управління навчанням (англ. LMS – Learning Management System) –
комп’ютерний програмний комплекс, який використовується для розроблення, управління та поширення
навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу до них. Такі комплекси прості в
застосуванні, навіть якщо викладачі не мають глибоких знань програмування. Створюються такі
матеріали у візуальному навчальному середовищі із зазначенням послідовності їх вивчення. До
матеріалів входять індивідуальні завдання, проекти для роботи в малих групах, інші навчальні
елементи для всіх студентів, що базуються на змістовій і комунікативній складовій.
Сьогодні платформи дистанційного навчання функціонують у двох варіантах: із закритим кодом
(комерційні) та відкритим кодом (поширюються безкоштовно).
Очікується, що до 2021 р. ринок LMS становитиме майже 16 млрд доларів США [29].
Американська компанія «Blackboard Inc.» (www.blackboard.com), яка розробила однойменну
платформу для електронного навчання, є світовим лідером серед розробників комерційних продуктів.
Компанія володіє цілою лінійкою програмних продуктів, які активно використовуються для організації
навчального процесу на всіх рівнях освіти по всьому світу, а особливо в Північній Америці і Японії.
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Принагідно назвемо й інші комерційні топ-продукти (cloud-Based Learning Management Systems):
Docebo, Adobe Captivate Prime, Litmos LMS, iSpring Learn, Talent LMS, GnosisConnect, 360Learning LMS,
The Academy LMS, Kallidus Learn та ін. ).
Програмні продукти з відкритим кодом (безкоштовні) також є різноманітними, серед
найпопулярніших:
Atutor
(http://www.atutor.ca),
Dokeos
(http://www.dokeos.com),
DotLRN
(http://www.dotlrn.org), ILIAS (http://www.ilias.de/index.html), LON-CAPA (http://www.lon-capa.org), Moodle
(http://moodle.org), OpenUSS (http://www.openuss.org), Sakai (http://sakaiproject.org), SpaghettiLеarning
(http://www.spaghettilearning.com).
В Україні найвідомішою є освітня онлайн-платформа Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване
динамічне навчальне середовище) – безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління
навчанням, що реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму», орієнтована на
організацію взаємодії між викладачем та студентами. Головним розробником системи є австралієць
Мартін Дугімас. Наразі Moodle має численні багатомовні версії, зокрема й українську. Систему
застосовують у 175 країнах світу.
Досвід впровадження дистанційного (змішаного) навчання в Національному університеті
«Києво-Могилянська академія»
Відроджений після 185-річної вимушеної перерви, НаУКМА на сучасному освітньому ринку діє з
1992 р., є нині авторитетним класичним університетом (22 бакалаврські, 27 магістерських, 15 PhD –
програм), має потужний інтелектуальний потенціал викладацького складу, виконує спільні міжнародні
наукові та освітні проекти тощо. Окремі елементи впровадження дистанційної освіти впроваджені в
НаУКМА ще з кінця 1990-х років (MOODLE на факультеті інформатики, електронні бібліотеки та
інституційний репозитарій як ресурсна база, модуль Course Reserve в інформаційно-бібліотечній
системі (ALEPH) тощо. Втім, це були окремі рішення, які не впливали на систему навчання в цілому.
Більш активне впровадження програми інформатизації пов’язано із завданнями Стратегічного плану
розвитку НаУКМА на 2015–2025 рр. та проектом «Цифровий університет», що виконується з 2015 року.
Передбачено, зокрема, всебічну інформатизацію та створення на базі НаУКМА моделі сучасного
університету, який органічно поєднує традиційне та дистанційне навчання на основі сучасних технологій
та потужної електронної бібліотеки, розвиток електронної науки та е-колаборації, впровадження
електронного врядування, е-документообігу, низки електронних сервісів тощо. Розроблено концепцію
електронної освіти в НаУКМА та цільову «Програму створення і розвитку електронної (змішаної,
blended) освіти в НаУКМА на 2018–2023 рр.», втілення якої відбувається. Розроблено Положення про
дистанційне навчання, створено Координаційну раду з питань електронної (змішаної, blended) е-освіти.
Розпочав роботу загальноуніверситетський Центр е-освіти. Проведено загальноуніверситетське
дослідження «Цифрова компетентність: чи готові ми до впровадження е-освіти». Оновлено платформу
для навчання (DistEdu@NaUKMA/ Moodle), придбано обладнання для класів дистанційного навчання
(зокрема, для здобувачів PhD в межах проекту DocHub від Erasmus+ (“Structuring Cooperation in
Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine's
regions”). Розроблено систему мотивації викладачів до створення та наповнення курсів. Проводяться
регулярні вимірювання ефективності впровадження Програми (зокрема, через опитування викладачів
та студентів, програми професійного розвитку викладачів тощо). Окремі методичні рішення щодо
впровадження віртуальної мобільності та змішаного навчання розроблені в межах проекту MILETUS
(Erasmus+, KA2, розвиток потенціалу вищої освіти). За цей час кількість курсів, розміщених на еплатформі зросла з 30-40 у 2015 до 740 у 2019, відбувається їх наповнення, вдосконалення, розвиток.
Найбільше таких курсів для першого року навчання на бакалаврських програмах (165) та магістерських
програмах (121). Середня відвідуваність е-платформи за день – 2200 (тобто понад 55% студентів
щодня використовують ці можливості). Створені також масові он-лайн курси від НаУКМА (ЗНО з
математики, ЗНО з англійської, Історія КМА, Наукова комунікація та ін.), розміщені на платформі
Prometheus. Регулярно проводяться тренінги для викладачів з методики створення курсів на еплатформі та організації ефективної комунікації зі студентами. Заплановано низку подальших заходів
розвитку та впровадження змішаного та дистанційного навчання. Очікується, що до 2025 року всі курси
університету (3500+) будуть розміщені на е-платформі, створено не менше 10 окремих сертифікатних
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віртуальних програм, та 30 масових онлайн курсів для різних цільових категорій та різної спрямованості
(учні шкіл, переміщені особи та ветерани, люди третього віку та ін.).
Послідовність у впровадженні процесу в НаУКМА відповідає рекомендаціям та вже перевіреній часом
практиці:
– розроблення концепції;
– створення підрозділу;
– технічне забезпечення та програмна платформа;
– створення дистанційних курсів, електронних навчальних ресурсів;
– мотивація викладачів до створення курсів та відповідне регулярне навчання;
– залучення студентів.

Рисунок. Скриншот платформи дистанційного навчання в НаУКМА
(доступно понад 700 активних курсів)

ІV Обговорення
Над обґрунтуванням філософських, психолого-педагогічних, методологічних засад розвитку
дистанційного навчання працюють багато зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема: В. Бублик [3],
В. Вишнівський [17], Г. Гайдур [17], М. Гніденко [17], М. Глибовець [23], І. Козубовська [10], В. Кухаренко
[12], Н. Морзе, О. Овчарук, І. Ставицька [24], А. Піччіано [31; 32] та ін. Проте впровадження технологій
дистанційного та змішаного навчання у системі вищої освіти, окремі педагогічні та психологічні аспекти
проблематики все ще є предметом дискусій, експериментів, потребують додаткових студій.
Дистанційне навчання спонукає до впровадження інтерактивних технологій викладання
матеріалу, має такі переваги, як гнучкість, актуальність, інтерактивність, мобільність для здобуття
освіти. Гнучкість полягає в можливості викладання матеріалу курсу з урахуванням підготовки та
здібностей студентів. Актуальність виявляється в можливості запровадження новітніх педагогічних
розробок із розбиттям матеріалу на окремі модулі або теми, які вивчаються в міру засвоєння і
відповідають здібностям окремого студента або групи загалом.
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V Висновки
Дистанційне навчання є унікальною системою підготовки і безперервної підтримки високого рівня
кваліфікації фахівців. Викладача вже не можна вважати носієм високої педагогічної майстерності, якщо
він не володіє засобами, методами і технологіями дистанційного навчання. Діяльність викладача з
використанням дистанційного навчання зазнає значних змін. Основним завданням викладача стає
підготовка дистанційного навчального курсу на основі вже наявних оригінальних джерел та розробок,
які входять до певних тематичних розділів. Стрімке поширення дистанційного навчання вплинуло на
збільшення кількості навчальних програм і систем, а також освітніх середовищ та платформ
дистанційного навчання. Найкращі з них мають стати щоденним робочим інструментом викладача.
Водночас дистанційна освіта в Україні все ще перебуває на початковому рівні, здебільшого через
критику її як освіти нижчої якості. Кількість доступних програм та університетів, що пропонують
дистанційне навчання, все ще обмежена. Відповідні технології впроваджують переважно для
поліпшення традиційного навчання. Серед перешкод також є відсутність або недосконалість
національних стандартів, політик, процедур акредитації та регулювання; недостатня обізнаність на
суспільному рівні, недостатня зацікавленість основних полісі-мейкерів у галузі вищої освіти, доволі
слабка технологічна інфраструктура, відсутність гнучких можливостей фінансування. Утім, є низка
успішних ініціатив за останнє десятиліття, зокрема в НаУКМА.
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Abstract. The purpose of the paper is to study problems of the mathematics research projects theme choice and
discourse by senior high school students-members of Ukraine Minor Academy of Sciences (MAS). It is shown that
the mathematical theory allows a new scientific level to explore and solve complex technical, physico-chemical,
engineering, biotechnology and other problems of our time. The advantages of the project themes choice of in the
application aspect are investigated. The method of research works themes definition and choice by MAS studentsmembers with involvement of education stakeholders in joint activity with a mathematics teacher is resulted. The
scheme of MAS students-members’ mathematical and research abilities development with active involvement of
stakeholders model is presented. The science novelty is that the effectiveness of an extracurricular research work in
mathematics organization to improve the choice of work themes in application aspect investigated and analyzed. The
article analyzes works content of the Department of mathematics presented at the competitions of MAS during 2017–
2019. It is revealed that content of MAS students-members is aimed only at in-depth study of individual sections of
mathematics school course, and fixing the skills of solving problems of increased complexity, but there are not
enough works of an applied nature that demonstrate some practical applications of mathematical methods. It is
concluded what themes and why should be in demand by MAS students-members in the next competitions of
research projects.
Key words: research project, research paper theme, Minor Academy of Sciences, education stakeholder.

Вибір тем науково-дослідницьких робіт з математики учнями-членами
МАН в аспекті прикладного застосування
Скотнікова Л. М.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна
Анотація. У статті розглянуто проблему вибору й обґрунтування тем науково-дослідницьких проектів з
математики учнів-членів Малої академії наук України. Показано, що математична теорія дозволяє на новому
науковому рівні досліджувати й розв’язувати складні технічні, фізико-хімічні, інженерні, біотехнологічні та інші
завдання сучасності.. Досліджено переваги вибору тем проектів в аспекті прикладного застосування.
Наведено спосіб визначення і вибору тем науково-дослідницьких робіт учнями-членами МАН із залученням
стейкхолдерів освіти в спільній з учителем діяльності. Репрезентовано схему моделі розвитку математичних
та дослідницьких здібностей учнів-членів МАН із активним залученням стейкхолдерів. У статті проаналізовано
змісту тем робіт відділення математики, представлених на конкурсах МАН протягом 2017–2019 років.
Виявлено, що зміст тем учнів-членів МАН спрямований лише на поглиблене вивчення окремих розділів
шкільного курсу математики, закріплення навичок розв’язання задач підвищеної складності, натомість бракує
робіт прикладного характеру, що демонструють практичне застосування математичних методів. Зроблено
висновок про те, які теми і чому мають бути затребувані учнями-членами МАН у наступних конкурсах науководослідницьких робіт.
Ключові слова: науково-дослідницький проект, тема науково-дослідницької роботи, Мала академія наук,
стейкхолдер освіти.
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Выбор тем научно-исследовательских работ по математике ученикамичленами МАН в аспекте прикладного применения
Скотникова Л. М.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Кременчуг, Украина
Аннотация. В статье рассмотрена проблема выбора и обоснования тем научно-исследовательских проектов
по математике учеников-членов Малой академии наук Украины. Показано, что математическая теория
позволяет на новом научном уровне исследовать и решать сложные технические, физико-химические,
инженерные, биотехнологические и другие задачи современности. Исследованы преимущества выбора тем
проектов в аспекте прикладного применения. Приведен способ определения и выбора тем научноисследовательских работ учениками-членами МАН с привлечением стейкхолдеров образования в
совместной деятельности с учителем. Представлена схема модели развития математических и
исследовательских способностей учащихся-членов МАН при активном привлечении стейкхолдеров. В статье
проанализировано содержание тем работ отделения математики, представленных на конкурсах МАН в
течение 2017–2019 годов. Выявлено, что содержание тем учеников-членов МАН направлено лишь на
углубленное изучение отдельных разделов школьного курса математики, закрепление навыков решения
задач повышенной сложности, зато недостает работ прикладного характера, демонстрирующих практическое
применение математических методов. Сделан вывод о том, какие темы и почему должны быть востребованы
учениками-членами МАН в последующих конкурсах научно-исследовательских работ.
Ключевые слова: научно-исследовательский проект, тема научно-исследовательской работы, Малая
академия наук, стейкхолдеры образования.

І Вступ
Останні десятиліття в українській позашкільній освіті дуже актуальним є питання організації
науково-дослідної діяльності на всіх рівнях. Дослідна діяльність учнів – це творча пізнавальна
діяльність, спрямована на відкриття суб’єктивно нового знання, способу дій, що виконується за різним
ступенем самостійності, зумовленим віковими особливостями та рівнем володіння науководослідницькими уміннями.
Для виявлення та підтримки обдарованих учнів, залучення їх до науково-дослідної та
експериментальної роботи, в Україні функціонує Мала академія наук (МАН), у якій діють різні за своїми
напрямками гуртки. Математичний гурток – це завжди особлива атмосфера, неповторний світ, культура,
де панують роздуми, сумніви, міркування, осмисленість, повага до думки. Користь від науково-дослідної
роботи в математичних гуртках незаперечна – наприклад, за допомогою незвичайних застосувань
добре описаних і доведених формул і учні-члени МАН легко і швидко розв’язують завдання зовнішнього
незалежного оцінювання з математики й численних математичних конкурсів, турнірів, змагань, що
відбуваються в Україні.
Математична складова навчання посідає особливе місце, адже математика є однією з провідних
фундаментальних дисциплін, яка не лише відіграє важливу роль як засіб формування абстрактного
логічного мислення, а й має велике прикладне значення, оскільки створює теоретичну базу для
подальшої професійної діяльності [1]. Як і всі інші науки, математика виникла з практичної потреби
людей. Цілі відділи математики створюються для аналізу явищ природи і для вирішення технічних
завдань [2]. Проте часто буває, що на запитання або низку запитань, які ставляться виробництвом,
може й не бути відповіді з об’єктивних причин. Вони полягають у відсутності людських знань, необхідних
для розв’язання певних завдань. У цьому випадку виникає проблема (від гр. problema – складність,
перешкода). Виникнення та вирішення проблем є природним процесом, пов’язаним із необхідністю
постійного отримання нових знань, що потрібні для розв’язання конкретних питань матеріального
виробництва. Науковою проблемою називають сукупність складних завдань, у яких сформульовані
основні теоретичні та практичні питання, що потребують вивчення, дослідження та вирішення.
Постановка проблеми передбачає організацію дослідження, кінцевою метою якого є розробка нової
закономірності, необхідної для побудови методик вирішення певних завдань [3].

23

ISSN 2307-9770. Engineering and Educational Technologies, 2019, 7 (4), 22–30.
CC-BY © KrNU, EETECS, Skotnikova L., 2019

Отже, постановка математичних проблем, вибір і обґрунтування тем науково-дослідницьких
проектів учнів-членів МАН є актуальними і набувають значення в аспекті прикладного застосування
математичних знань.
Загальні питання організації позакласної науково-дослідної роботи учнів розглядають як
вітчизняні вчені (О. Шидакова-Каменюка, О. Самохвалова, С. Олійник і О. Кравченко [3], О. Балакірева
і Р. Левін [4]), так і зарубіжні дослідники й практики (M. Stohlmann [5], R. Mohd Rustam і K. Azlina [6],
F. Jensen і J. Sjaastad [7], A. Leung [8], A. Weinberg і L. McMeeking [9], K.-Ch. Yu, P.-H. Wu, S.-Ch. Fan [10],
A. Bicer і R. Capraro [11], J. H. Ling Koh [12], Y. Tas, G. Aksoy, E. Cengiz [13], R. Sinicrope, M. Eppler, R.
Preston і M. Ironsmith [14], D. Polly, M. Mraz, R. Algozzine [15]). Актуальним проблемам науководослідницької роботи з математики присвячені праці І. Хівріч [2], Д. Васильєвої [16]. Вагомий внесок
у дослідження проектної діяльності учнів-членів МАН, зокрема розробки науково-дослідницьких
проектів, внесли І. Добровольска [17] і М. Пихтар [18].
Незважаючи на гостроту проблеми, аналіз інформаційних джерел показує, що бракує публікацій
щодо вибору і обґрунтування тем науково-дослідницьких робіт з математики учнів-членів МАН.
Дослідження видатних вчених-математиків XX–XXI століть значно розвинули загальну
математичну теорію, що дозволяє на новому науковому рівні досліджувати й розв’язувати складні
технічні, фізико-хімічні, інженерні, біотехнологічні та інші завдання сучасності. Проте дотепер вибір і
обґрунтування тем учнями-членами МАН були спрямовані лише на поглиблене вивчення окремих
розділів шкільного курсу математики, закріплення навичок розв’язання задач підвищеної складності.
Зазначені недоліки організації науково-дослідницької роботи з математики призводять до
зниження мотивації учнів під час вибору професій, пов’язаних із науковими дослідженнями, що
потребують активного застосування математичного апарату. Така ситуація вже виникала в історії
математичної науки у давнину.
Давньогрецькі математики хотіли дати всім поняттям, які вони описували математично,
геометричну інтерпретацію. Внаслідок цього в алгебрі на довгі часи настав період «застою». Відкриття
несумірних відрізків, негативних й ірраціональних чисел і т.д. спричинили загальний шок. Проте, ніщо не
змусило греків зацікавитися алгеброю й її методами подібно до геометричних. Тому ще на початку
дев’ятнадцятого століття багато давніх математичних проблем залишалося нерозв’язаними. Лише
дослідження видатних вчених XIX ст. значно розвинули загальну алгебраїчну теорію, що дозволило на
новому науковому рівні дослідити нерозв’язані завдання давнини [17].
Подібні «застійні» процеси у позашкільній науково-дослідній діяльності можуть згодом спричинити
брак наукових і технічних працівників в галузях, пов’язаних з математичними обчисленнями, що
зумовило вибір теми статті.
Мета роботи: дослідити та проаналізувати ефективність організації позакласної науководослідницької роботи учнів-членів МАН України секції «Математика» для удосконалення вибору тем
робіт в аспекті прикладного застосування.
ІІ Матеріал і методи дослідження
Для розв’язання поставлених завдань використано такі загальнонаукові методи: теоретичний
(вивчення й аналіз наукових досліджень, узагальнення інформації для визначення теоретикометодологічних основ дослідження, упорядкування досвіду науковців за останні роки для розуміння
змісту і проблем науково-дослідницької діяльності учнів); емпіричний метод (опис науково-дослідної
роботи учнів за принципом прикладного застосування математичних знань і умінь).
М. Пихтар, проаналізувавши психолого-педагогічну та методичну літературу, вказує на те, що
питання про ефективні форми організації позакласної роботи є недостатньо вивченим. Результати
діяльності територіальних відділень МАН, досвід роботи окремих педагогів засвідчують існування цілого
ряду проблем на шляху вирішення основного завдання – розвитку математичних (творчих
математичних) здібностей школярів, однією з яких є відсутність належного дидактичного, навчальнометодичного забезпечення навчально-розвивального процесу в структурі МАН, ефективної, педагогічно
збалансованої розвивальної системи [18]. М. Пихтарем на рис. 1 запропоновано модель навчальної
діяльності учнів-членів МАН. Водночас, у своїх розвідках дослідник розмежовує поняття навчальнодослідницької діяльності та науково-дослідної діяльності учнів-членів МАН.
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Рис. 1. Схема моделі розвитку математичних та дослідницьких здібностей учнів
у рамках МАН (за М. Пихтарем) [18]
Навчально-дослідницька діяльність – це діяльність, головною метою якої є освітній результат,
вона направлена на навчання учнів, розвиток у них дослідницького типу мислення. Науково-дослідна
діяльність – це вид діяльності, направлений на отримання нових об’єктивних наукових знань [18].
Якщо на перших двох етапах формування базових математичних компетентностей та
відповідного рівню дослідницької діяльності зазвичай успішно забезпечує учитель завдяки своїм
професійним компетентностям і здібностям, для вдосконалення вибору тем науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН у бік їхнього прикладного характеру на етапі ІІІ пропонуємо залучати
стейкхолдерів, або партнерів освіти, – зацікавлених у результатах дослідницьких проектів підприємств,
компаній, організацій, осіб, – для підвищення актуальності досліджень, врахування останніх наукових
досягнень і виробничих технологій у відповідній галузі. Отже, схему, запропоновану М. Пихтарем,
доповнимо блоком, що враховує вплив стейкхолдерів освіти на вибір теми проекту (рис. 2):
Мета побудови подібної моделі – максимізувати позитивний вплив стейкхолдерів освіти на
науково-дослідницьку роботу учнів-членів МАН для підвищення результатів на ІІІ етапі дослідницької
діяльності. Залучення стейкхолдерів до консультування та керування науково-дослідницькою роботою
забезпечує системність, цілісність і адекватність рішень під час розробки проектів. Головна умова
позитивного впливу – ефективна взаємодія стейкхолдерів з учителем-керівником математичного гуртка
МАН на стадії вибору, обґрунтування і складання тем і на усіх стадіях виконання науково-дослідницьких
проектів учнів. Така взаємодія математичних компетентностей учителя і професійних компетентностей
стейкхолдерів значно підвищить ймовірність успішного застосування результатів проектів.
О. Балакірева і Р. Левін, досліджуючи проблематику стейкхолдерства української освіти,
зазначають, що проблеми пов’язані, передусім, з ідеологією підходу до визначення головних
стейкхолдерів та розподілення їх ролей. Дослідники звертаються до американського досвіду успішного
вирішення проблем математичної підготовки учнів наприкінці XX століття. 2000 року Національною
комісією США з викладання математики й природничих наук було створено доклад міністру освіти США
щодо поставлених завдань – дослідити причини відставання американських учнів в математиці
та природничих науках.
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Рис. 2. Удосконалена схема моделі розвитку математичних та дослідницьких здібностей
учнів-членів МАН із активним залученням стейкхолдерів
У той час результати міжнародного дослідження якості освіти TIMSS-1999 показали негативну
картину зниження рівня освіти, що застаріло на три десятиліття, оскільки американські восьмикласники
посіли 18-е і 19-е місця з природничих наук та математики відповідно. У доповіді було визначено сім
груп учасників процесу – дійсно, головних стейкхолдерів шкільної освіти: батьки, вчителі, шкільні ради і
адміністрації, директори коледжів і шкіл, керівництво штату, вищі навчальні заклади, представники
бізнесу, які були охоплені впровадженням 14-ті стратегій, детально прописаних за спрямованістю,
функціями, змістом, організацією, заходами, методологією, джерелами фінансування. Було чітко
регламентовано, хто і як буде щодня імплементувати стратегії у практику, місцевій владі, бізнесу та
університетам були визначені конкретні завдання. Реалізація частини запропонованих у доповіді
Національної комісії США з викладання математики й природничих наук заходів дозволила за 12 років
(тимчасовий цикл зміни поколінь в американській школі) істотно поліпшити результати освіти: в TIMSS2011 вже були зайняті відповідно 10-е місце з природничих наук і 9-е – з математики [4].
ІІІ Результати
Проаналізуємо детальніше зміст науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН відділення
математики за 2017–2019 роки [19], [20], [21].
Серед 24 робіт секції «Математика» 2019 року лише дві (8,3 %) мають прикладний характер –
вони спрямовані на удосконалення розв’язування олімпіадних задач з тієї ж математики [21]. Тож,
математика в даному випадку «обслуговує» саму себе. Водночас, кількість тем практичного характеру в
секціях «Прикладна математика» і «Математичне моделювання» складає 6 з 24 (25 %) і 10 з 22 (45,4 %)
робіт, відповідно. Серед тем науково-дослідницьких робіт цих секцій можна виокремити, наприклад,
такі: «Математика на футбольному полі», «Формування оптимального інвестиційного портфеля
фізичних осіб», «Методи розв’язування транспортних задач», «Чисельний розрахунок частот вільних
коливань жорстко закріпленої квадратної пластини», «Моделювання вихрових слідів повітряних суден»,
«Імітаційне моделювання прогнозування виробництва», «Графи як модель для розв’язування задач
складання суміші» [21]. У 2017–2018 рр. прикладна спрямованість тем секції «Математика» також є
набагато меншою порівняно із секціями «Прикладна математика» і «Математичне моделювання».
Прикладами науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, що за своїм змістом передбачають
практичне застосування, є теми з конкурсу робіт МАН 2018 року «Застосування на практиці простіших
звичайних диференціальних рівнянь» [20] та з конкурсу робіт МАН 2019 року «Теорія графів та їх
застосування в енергозбереженні» [21]. Натомість, присутні теми вкрай широкого формулювання,
наприклад, «Комплексні числа в геометрії» [19], «Функціональні рівняння», «Інверсія» [20],
«Ортодіагональні трикутники», «Дільники чисел» [21]. Ще більше на конкурс подано вузьких і конкретних
тем, що не містять у формулюванні елементів дослідження, тобто слів «вивчення», «порівняння»,
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«дослідження», «виявлення». Це, наприклад, такі: «Метод площ», «Сума послідовних чисел Фібоначчі»,
«Числові послідовності з властивістю однорідності», «Ортоцентричний тетраедр. Властивості
ортоцентричного тетраедра» [19], «Нерівність Мюрхеда», «Числові конструкції зі степеням»,
«Сумування послідовностей», «Багатокрокові ігри» [20], «Нерівності в тетраедрі», «Нерівність
Карамати», «Вкладені правильні многогранники і екстремуми» [21] та інші.
Отже, за результатами аналізу конкурсних науково-дослідницьких робіт секції «Математика»
можна виокремити типові помилки учасників конкурсу МАН у виборі тем і змісті проектів:
 обрана тема є дуже широкою (масштабною), в неї не наведено конкретної наукової проблеми.
Надмірне захоплення математичними й статистичними даними має наслідком відступ від теми, адже всі
розділи дослідження повинні працювати на розкриття заявленої теми;
 часто учні-члени МАН не виокремлюють у своїй роботі проблему. Робота виграє, якщо автор
чітко визначає, де виникають протиріччя. Проблеми з’являються у тому випадку, якщо виникають
і формулюються питання, що направляють хід дослідження;
 відсутність загальних висновків або їх невідповідність визначеним завданням дослідження
(найпоширені помилки);
 помітно, що на різних етапах роботи учень і його керівник не співвідносять напрацьоване із
заявленою темою, не бажають відмовитися від зайвого матеріалу – невідповідного темі проекту.
Проте, значно краще виглядають роботи, в яких наведена актуальність теми дослідження, а
також роботи, в яких аналізуються дослідження за даною темою, зроблені раніше.
IV Обговорення
Підвищення мотивації учнів до прикладного застосування математичних знань і умінь у своїх
дослідженнях є предметом інтересу багатьох дослідників.
Так, для розвитку пізнавальної активності учнів під час науково-дослідної діяльності Д. Васильєва
пропонує проводити лабораторні роботи на уроках математики й навіть вдома, оскільки такий вид
роботи показує прикладне застосування математики й актуалізує знання та вміння учнів, здобуті
раніше. Виконання лабораторних робіт вимагає вміння учнів проводити різноманітні вимірювання,
визначати невідомі величини з формул, а також обчислювати середнє значення величини та похибки.
Обробка результатів вимірювання – також надзвичайно корисне й цікаве завдання для
старшокласників. Д. Васильєва наводить приклади декількох лабораторних робіт з вирішення
екологічних проблем, які можуть бути проведені учнями самостійно без будь-якого спеціального
обладнання. Для учнів-жителів міст пропонується розрахувати, скільки можна зекономити на місяць при
сплаті за воду, якщо під час чищення зубів використовувати не проточну воду, а заздалегідь
підготовлену в склянці. Як альтернатива для учнів сільських шкіл, які досі опалюють за допомогою
котелень, що працюють на вугіллі, пропонується розрахувати витрати кисню під час його спалювання, і
дослідити, чи зможе площа зелених насаджень біля школи компенсувати протягом року витрату кисню
при спалювані вугілля у шкільній котельні, що знаходиться у приміщенні школи, за один опалювальний
сезон. Авторка вважає, що дослідницькі завдання у вигляді запропонованих лабораторних робіт на
уроках математики демонструють прикладний аспект математики, спонукають учнів дізнатися більше
про екологічні проблеми та обговорити можливі шляхи їх вирішення [16].
Погляд Д. Васильєвої на екологізацію математичної освіти учнів поділяє й І. Хівріч, яка наполягає
на розв’язуванні математичних задач екологічного змісту для недопущення в майбутньому помилок,
пов’язаних з непродуманим натиском на природу. Як і в екології, в математиці існують два основних
джерела наукових відкриттів: практика та потреба систематизації знайдених фактів, їх аналіз,
систематизація, з’ясування їх взаємозв’язку. Математика створює умови для розвитку вміння давати
кількісну оцінку стану природних об’єктів і явищ, позитивних і негативних наслідків діяльності людини
в природному і соціальному оточенні. На уроках математики слід добирати систему задач, яка
розкриває питання: споживання води в Україні, значення рослин у житті людини, скорочення лісових
ресурсів та його наслідки, значення тварин у природі та в житті людини тощо. Під час добору задач
доцільно дотримуватися певних вимог. Задача має демонструвати практичне застосування
математичних ідей і методів та ілюструвати матеріал, що викладається на певному уроці, містити
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відповідні або інтуїтивно зрозумілі учням поняття і терміни, а також реальні числові дані, що не ведуть
до громіздких обчислень [2].
На думку М. Штольмана (M. Stohlmann), математика не отримала достатньої уваги серед учнів.
Це може бути частково пов’язане з тим, що учителі математики не впевнені в тому, як реалізувати
інтегроване навчання математики в своїх класах. Дослідник пропонує три метода, які учителі
математики можуть використати для інтеграції математики з іншими предметами та підвищення
дослідної мотивації учнів. Зосередивши увагу на невирішених проблемах завдяки інженерному
проектуванню, математичному моделюванню і математиці, інтегрованої з технологією, учні середньої
школи ймовірніше будуть сприймати математику як актуальну і цінну науку [5].
V Висновки
Проблема вибору теми науково-дослідницької роботи учнів-членів МАН є дуже значною. Тема –
відправна точка дослідницької діяльності, вона пов’язує пізнавальний інтерес і мотиви учня, проблему
дослідження і зміст роботи. Формулювання теми дослідження має бути доступним, цікавим, корисним
для учнів-членів МАН. Вибір теми є складним етапом одночасно для учителів-керівників робіт і для
учнів. Під час вибору теми педагог-математик може керуватися різними підставами, пов’язаними з тим,
які результати йому на даний момент потрібні: предметні (тема дослідження в рамках окремих
підрозділів математики), загальнонаукові (тема забезпечує формування дослідницьких умінь) або
особистісні (тема пов’язана із певними соціальними проблемами).
Для запобігання однобічного (суб’єктивного) підходу до вибору тем рекомендується, окрім
учителів та учнів, залучати до процесу підготовки науково-дослідницьких проектів стейкхолдерів освіти,
зацікавлених, по-перше, у прикладному змісті тем, а по-друге – у результатах, які б мали практичне
застосування й значення.
Отже, тема науково-дослідної роботи з математики, що висувається на конкурс МАН, має бути не
надзвичайно складною, ґрунтуватися на наявних розробках і напрацюваннях науковців. Тема проекту
для захисту має бути цікавою одночасно учневі й учителеві-керівнику, для якіснішого дослідження
краще вибирати вузьку, а не масштабну тему, не рекомендується брати теми глобальні, добре вивчені
й такі, що вже подавалися учнями-членами МАН на попередніх конкурсах.
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Abstract. The training of graduates of a higher educational institution of the second level must comply with the
established requirements of the educational and professional degree of a junior bachelor. They must possess the
indicated qualities, which is the rationale for the development and application of new educational technologies in the
educational process. The essence of the formation of mathematical competencies is highlighted. The main tasks and
directions of their implementation in the study of mathematics in higher education institutions of the second level of
accreditation are established. Mathematical competencies were selected, which should be provided with modern
pedagogical technologies in accordance with the Concept of the new Ukrainian school. The types of pedagogical
teaching technologies that can be used to form the basic mathematical competencies are considered. The indicated
advantages and disadvantages that arise as a result of their application. Methods are formed to develop the mental
abilities of students. Based on the results of the analysis of research by leading experts in the field of pedagogy, the
criteria for the acquisition of mathematical competence for students of the second level higher education institution
are determined. To obtain certain competencies, pedagogical technology is applied that is focused more on the
student, and not on the subject of study, on the verification of the practice (teaching methods and techniques) in the
course of empirical analysis and the widespread use of audiovisual means in teaching, defines the practice in close
connection with the theory of instruction. A personality-oriented approach combines upbringing and education in a
single process of assistance, support, development of a student, preparing him for life creativity and the like.
Key words: mathematical competencies, teaching technologies, educational technologies, problem-based learning.

Використання особистісно-орієнтованих освітніх технологій у
формуванні математичних компетенцій
Туманова Н. П.
Світловодський політехнічний колеж Центральноукраїнського національного технічного університету, Світловодськ, Україна
Анотація. Підготовка випускники вищого навчального закладу другого рівня повинна відповідати
встановленим вимогам щодо освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, які повинні володіти
вказаними якостями, що є обґрунтуванням щодо розвитку та застосуванням новітніх освітніх технологій у
навчальному процесі. Висвітлено суть формування математичних компетентностей, основні завдання та
напрямки їх реалізації при вивченні математики у вищих навчальних закладах другого рівня акредитації.
Розглянуто математичні компетентності які мають бути забезпеченими сучасними педтехнологіями відповідно
до Концепції нової української школи. Розглянуто види педагогічних технологій навчання, які можна
використати для формування основних математичних компетентностей. Вказані переваги та недоліки, які
виникають в результаті їх застосування. Сформовано методи розвивати розумові здібності студентів. За
результатами проведеного аналізу досліджень провідних фахівців у області педагогіки визначені критерії
набуття математичної компетентності для студентів вищого навчального закладу другого рівня. Для
отримання визначених компетентносте застосовують педагогічну технологію що орієнтована в більшій мірі на
учня, а не на предмет вивчення, на перевірку виробленої практики (методів і техніки навчання) в ході
емпіричного аналізу й широкого використання аудіовізуальних засобів у навчанні, визначає практику в тісному
зв’язку з теорією навчання. Особистісно-орієнтований підхід поєднує виховання та освіту в єдиний процес
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допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку студента, підготовки його до життєвої
творчості тощо.
Ключові слова: математичні компетентності, технології навчання, освітні технології, проблемне навчання.

Использование личностно-ориентированных образовательных
технологий в формировании математических компетенций
Туманова Н. П.
Светловодский политехнический колледж Центрально национального технического университета, Светловодск, Украина
Аннотация. Подготовка выпускников высшего учебного заведения второго уровня должна соответствовать
установленным требованиям образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра, которые
должны обладать указанными качествами, является обоснованием для развитию и применением новейших
образовательных технологий в учебном процессе. Освещена суть формирования математических
компетентностей, основные задачи и направления их реализации при изучении математики в высших
учебных заведениях второго уровня аккредитации. Рассмотрены математические компетентности, которые
должны быть обеспечены современными педагогическими технологиями в соответствии с Концепцией новой
украинской школы. Рассмотрены виды педагогических технологий обучения, которые можно использовать
для формирования основных математических компетенций. Указанные преимущества и недостатки, которые
возникают в результате их применения. Сформированы методы развивать умственные способности
студентов. По результатам проведенного анализа исследований ведущих специалистов в области педагогики
определены критерии приобретения математической компетентности для студентов высшего учебного
заведения второго уровня. Для получения определенных компетентностей применяют педагогическую
технологию ориентированной в большей степени на ученика, а не на предмет изучения, на поверку
произведенной практики (методов и техники обучения) в ходе эмпирического анализа и широкого
использования аудиовизуальных средств в обучении, определяет практику в тесной связи теории обучения.
Личностно ориентированный подход сочетает воспитание и образование в единый процесс помощи,
поддержки, социально-педагогической защиты, развития студента, подготовки его к жизненной творчества и
тому подобное.
Ключевые слова: математические компетентности, технологии обучения, образовательные технологии,
проблемное обучение.

І Вступ
Підготовка випускники ВНЗ другого рівня повинна відповідати вимогам щодо освітньопрофесійного ступеня молодшого бакалавра, щоб мати можливість реалізувати отримані навички і
вміння у своїй трудовій діяльності з відповідним матеріальним забезпеченням. Отже випускники
коледжу повинні володіти певними якостями (рис. 1).
Зважаючи на те, що компетентність – це результат когнітивного розвитку, а французький
психолог Ж. Піаже каже, що когнітивні здібності ми повинні самостійно конструювати через свої власні
дії в навколишньому середовищі, перед викладачем стоїть головне завдання – розвивати розумові
здібності студентів. Їхнє формування має бути не стихійним, а цілеспрямованим, поетапним і
систематичним. Останнє можливе за умови планування й управління розвитком особистості. Питання
управління навчальною діяльністю розкрито в роботах Т. Шамової, Т. Давиденко. У роботах вказаних
учених розглянуто:
 психологічні моделі процесу творчості, якості творчої особистості та творчих здібностей;
 психологічний механізм творчості;
 виявлення творчих здібностей;
 методи пошуку творчих розв’язків;
 алгоритми розв’язання проблемних ситуацій, різні форми сумісної діяльності викладачів і
учнів, різні підходи до управління розвитку особистості [1].
Компетентності як інтегрований результат навчально-виховної діяльності студентів формуються
передусім на основі опанування багатокомпонентного змісту загальної освіти шляхом реалізації
відповідних педагогічних технологій. Тому сучасні педтехнології мають забезпечити формування
зокрема таких компетентностей:
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 соціальних, пов’язаних із формуванням цінностей демократичного суспільства, громадянських
якостей особистості;
 комунікативних;
 інформаційних, передбачає оволодіння вміннями здобувати різноманітну інформацію,
осмислювати та використовувати її;
 полікультурних, стосуються розуміння несхожості людей, поваги до їхньої мови, релігії,
культури;
 саморозвитку та самоосвіти, пов’язані із потребою та готовністю постійно навчатися,
виконувати творчі завдання.
Відповідно до Концепції нової української школи, математична компетентність належить до 10
ключових компетентностей [2].
Здатності потрібні для формування математичних компетентностей наведені на рис. 1. Набуття
математичних компетентностей є одним із головних завдань при вивченні математики в коледжі, їх
наявність впливає на якість знань і з інших предметів природничого циклу. Критерії набуття
математичної компетентності згідно з 2 наведені на рис. 2.

Рис. 1. Якості, здібності та уміння випускників коледжу

Рис. 2. Критерії набуття математичної компетентності
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За час навчання студент стикаються з рядом проблем щодо до вивчення навчальних дисциплін.
Суттєві проблеми виникають у студентів першого курсу навчання під час оволодіння навчальними
дисциплінами математичного напрямку. Математика – один із складних предметів освітнього простору, і
формування математичних компетентностей у студентів набуває певних утруднень. Викладач повинен
допомогти студенту подолати труднощі при засвоєнні матеріалу. Тому викладач виступає в ролі
організатора, компетентного консультанта і помічника.
Метою роботи є розвиток і покращення методики викладання навчальних дисциплін
математичного спрямування.
ІІ Матеріал і методи дослідження
Проблема розвитку методик викладання навчальних дисциплін математичного спрямовання
залишається досі актуальною.
Для вирішення цієї проблеми можна використовувати освітні технології. Поняття «освітня
технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання» широко використовуються у педагогічній
практиці, але мають багато формулювань в залежності від структури і компонент освітнього процесу, на
яких вони базуються 3. Аспекти, в яких вживається поняття «технологія» наведені на рис. 2.
Педагогічна технологія – за визначенням ЮНЕСКО, це в загальному розумінні системний метод
створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з урахуванням
технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти [5].
Педагогічна технологія більше орієнтована на учня, а не на перевірку методик і технік навчання,
застосовується у тісному зв’язку практики з теорією, ґрунтується на широкому застосуванні
аудіовізуальних засобів у навчанні.

Рис. 2. Аспекти поняття «технологія»
При цьому зміст аспекту «педагогічна технологія» можна розкрити, як наведено на рис. 3.

Рис. 3. Зміст педагогічної технології
Вибір освітньої технології залежить від стилю роботи викладача зі студентами, від вибраної
стратегії навчання, тактики навчання, його пріоритетів. Всі педагогічні технології ґрунтуються на
принципах функціонування системи «педагог-середовище-учінь» 2
Сьогодні перед викладачами постає проблема вибору необхідних навчальних технологій для
досягнення позитивного навчального результату.
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Для забезпечення навчального процесу, орієнтованого на розвиток особистості студента, його
творчих здібностей, становлення його морального, фізичного здоров’я насамперед слід
використовувати особистісно-орієнтований підхід (ООП).
ООП полягає в організації освітній процесу таким чином, щоб педагог і середовище поєдналися у
єдиному процесі, який допомагає, підтримує, захищає студента, і готує його до життєвої творчості.
Головні завдання ООП наведені на рис. 4.

Рис. 4. Завдання ООП
ООП складається з особистісно-орієнтованих педагогічних ситуацій (ООПС). Під ООПС ми
розуміємо таку ситуацію, потрапивши до якої студент повинен:
 розуміти зміст цієї ситуації;
 бути зданим пристосовувати до своїх інтересів;
 побудувати образ, модель з точки зору свого життя;
 критично оцінити таку ситуацію;
 вибрати творчий момент з неї.
На сьогоднішній день існує ланка особистісно-орієнтованих технологій (ООТ), але
загальноприйнята класифікація ще не сформулювала, виділяють дві основні школи 6, 7 (рис. 5).

Рис. 5. Основні школи ООТ
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Ідеї М. Монтессорі про взаємовідносини вчителя з учнем виявляють безсумнівний інтерес
сучасної педагогічної теорії та практики і мають бути використані у дитячих садках, загальноосвітніх
школах, ліцеях та гімназіях [7].
ІІІ Результати
При викладанні математики в коледжі постає потреба до використання таких технологій, які є
альтернативними існуючим традиційним формам навчання. Спираючись на дослідження проведені
психологами та учителями–методистами приходимо до того, що підвищити активність студентів та
ефективність навчання можна використовуючи технології навчання, наведені на рис. 6.

Рис. 6. Використовувані технології навчання
Можна впевнено стверджувати, що пізнавальний інтерес при груповій формі діяльності
розширює сферу виявлення вже сформованих інтересів учнів, сприяє виникненню нових захоплень,
створює умови для більш повної реалізації особистості через обмін зацікавленістю [8].
Функції групової роботи, наведені на рис. 7, форми – на рис. 8.
Функції

Результати

мотиваційна

колективізм

навчальна

моральні якості

розвивальна

гуманні якості

виховна

організаційна

Рис. 7. Функції групової роботи
При використання групової технології можливо виконати більший обсяг роботи за визначений
проміжок часу.
Переваги використання групової технології наступні:
 на визначеному етапі заняття підвищується результативність у засвоєнні знань;
 на визначеному етапі заняття краще формуються вміння;
 розвиток здатності до співпраці;
 розвиток здатності до рефлексії, самоконтролю, взаємоконтролю.
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Етап заняття

Форма діяльності

Вивчення нового матеріалу

диференційовано-групова

Перевірка домашнього завдання

ланкова

парна

Закріплення і вдосконалення

індивідуально-групова

Повторення і застосування знань

кооперативно-групова

Рис. 8. Використання форм групової роботи на різних етапах заняття
За результатами аналізу проведених досліджень під час викладання навчального матеріалу з
математики у початкових курсів НЗ другої рівня встановлено, що з ООТ ефективною є технологія
розвивального навчання (ТРН). Дана технологія досконало вивчена для учнів молодших класів, але
необґрунтовано відкидається у старшій школі і безперечно може бути використана для формування
навченості студентів коледжу, особливо першого курсу. ТРН ґрунтується на уявленні про розвиток
студента, як суб’єкта особистої діяльності. Розвивальне навчання – основа формування самостійної, а в
подальшому – творчої особистості. Вимоги до побудови заняття згідно з ТРН наведені на рис. 9.

Рис. 9. Етапи заняття за ТРН
Згідно з 9 «розвивальне навчання – такий процес діяльності, у ході якого кожен студент повинен
самостійно або за допомогою викладача осмислити матеріал, творчо застосувати його в нестандартних
умовах та свідомо запам’ятати для подальшого навчання». Модель розвивального навчання
розрахована на вдосконалення розумових процесів з урахуванням можливостей кожної дитини.
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Головна мета ТРН – формування самостійного, творчого, активного мислення у студента, і
поступовий перехід до самостійного навчання. Завданням ТРН є формування особистості з гнучким
розумом, розвиненими потребами до дальшого пізнання та самостійних дій, певними навичками та
творчими здібностями. Головною метою викладача є створення таких умов, щоб кожен студент зумів
досягти успіху та вірив у свої власні сили. Завдання наставника дати відчути радість від здолання
труднощів, зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно прикласти зусилля.
Автором технології вважають російського педагога А. Бєлкіна [10].
Дієвою технологією саме у викладанні точних дисциплін є технологія проблемного навчання
(ТПН).
Згідно з 11 метою ТПН є забезпечення активного ставлення студентів до оволодіння знаннями,
уміннями і навичками, інтенсивного розвитку їхньої самостійної пізнавальної діяльності та
індивідуальних творчих здібностей, розв’язування навчальних завдань за допомогою не до кінця
визначених пізнавальних.
Характерна риса проблемного навчання – постановка перед студентами проблемного завдання,
яке створює проблемну ситуацію [12]. В основі ТПН – розвиток викладачем самостійної пошукової
діяльності студента із розв’язання навчальних проблем, у ході якої формується нове знання, уміння,
навички та розвиваються здібності, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші
особисто значущі якості.
Вміле створення проблемної ситуації, створення протиріччя, стимулює студента до потреби
розв’язувати її. Переваги та недоліки проблемного навчання, згідно з 13 наведені на рис. 10.

Рис. 10. Переваги та недоліки проблемного навчання
Питання, які можуть бути сформовані викладачем, мають викликати інтелектуальні труднощі
студентів, направленні на їх розумовий пошук. Висновок повинен спиратися на висновки, які зроблять
студенти [13].
Важливою частиною навчальної діяльності є мотиваційний аспект. Для мотивації студентів,
зацікавленні їх до вивчення предмету, створення позитивно ставлення до навчання в цілому у своїй
діяльності використовую ігрові технології навчання (ІТН).
Згідно з 16 можна з впевненістю стверджувати, що гра ефективний засіб активізації, вона
мотиваційна за своєю діяльністю, дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь, навичок,
багатофункціональна, її вплив на студента неможливо обмежити одним аспектом.
За аналізом результатів застосування ігрових технологій складністю, є те, що для організації гри
на занятті необхідна висока обізнаність студентів в темі матеріалу, що розглядається. Якщо студенти
мають різні рівні знань та умінь, неякісну підготовку, то організувати їх у гру і задіяти всю аудиторію
буде практично неможливо. Тому на заняттях з математики краще використовувати ігрові ситуації, які
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дозволяють підвищити інтерес студентів до предмету, роблять заняття різноманітними, більш цікавими,
підвищують активність, навіть пасивних студентів.
Розвиток математичного мислення, аналізу математичних зв’язків, логічних висновків, припущень,
можливих наслідків тощо, неможливо, без розвитку критичного мислення студента.
Технологія розвитку критичного мислення (ТРКМ) формує творче мислення, сприяє
розвитку креативності, і є однією з найефективніших технологій навчання математики.
Згідно з роботами М. Ліпмана 17 можна виділити 6 ключових елементів критичного мислення,
які наведені на рисунку 11.

Рис. 11. Ключові елементи критичного мислення
В своїй практичній діяльності для розвитку критичного мислення в математиці ми керуемося
такими принципами :
 у навчання включаємо завдання на доведення, розв’язання яких потребує мислення вищого
рівня;
 навчальний процес намагаємось організовувати як дослідження студентами певної теми,
використовую при цьому інтерактивні методи навчання;
 результатом навчання є вироблення власних суджень, що формуються під час виконання
певної системи завдань, яка активізує мислення студента;
 навчаємо працювати зі схемами, таблицями та графіками, прочитувати різні математичні
формули, розвиваю уміння їх застосовувати при розв’язанні задач більш складного рівня;
 мотивуємо до обговорення проблем, що виникають в процесі рішення задач, розвиваю вміння
прийти до кінцевого результату, спонукаю не уникати складнощів розв’язання, а переборювати їх.
З аналізу проведених досліджень під час викладання теоретичного матеріалу, встановлено, що
найважливішою умовою критичного мислення є здатність до співпраці, оскільки вона підтримує діалог,
спільну мету та взаємне вивчення цінностей. Щоб досягти спільного консенсусу, студенти повинні вміти
працювати колективно, захопитися спільною ідеєю для пошуку істини. Викладач виступає в ролі
головного генератора, надихає всіх на взаємну підтримку і є більше партнером налаштованим на
співпрацю.
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На теперішній час вже неможливо викладати предмети традиційно: у центрі навчального процесу
знаходиться викладач, студенти слухають пояснення, виконують завдання. Введення інтерактивних
методик дає можливість докорінно змінити ставлення до об'єкта навчання 18.
Реалізація інтерактивного навчання потребує створення наступних умов:
 багатосторонній тип комунікації, що відтворюється в навчальному процесі;
 сприятлива, позитивна психологічна атмосфера в аудиторії під час заняття;
 норми спільної праці, що виробляються разом;
 спеціальне розташування меблів;
 обладнання навчальної аудиторії й різноманітні матеріали, що можуть використовуватися під
час занять.
Згідно з [18] залежно від мети та форми організації навчальної діяльності інтерактивні технології
можна розподілити на групи, наведені на рисунку 12.

Рис. 12. Розподіл інтерактивних технологій навчання на групи
На заняттях ми, частіше використовуємо парну або колективно-групову роботу, це може
відбуватися на початку нового заняття замість опитування, одразу ж після викладання нового матеріалу
для формування первинних умінь та навичок, для перевірки знань студентів.
Серед інтерактивних методів навчання традиційно використовую метод розв’язання проблеми,
коли всі учасники розмірковують над однією проблемою, так званий «мозковий штурм». Мозковий
штурм дозволяє отримати кілька варіантів розв’язання конкретної проблеми.
Технологія навчання у дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності у процесі навчання. В
дидактиці дехто з фахівців відносить дискусію як до методів навчання (способів роботи зі змістом
навчального матеріалу), так і до форм організації навчання. При чому слід відзначити деякі важливі
моменти організації дискусії, наведені на рисунку 13.
Запорукою успішності дискусії є організація, згідно з факторами, наведеними на рисунку 14.
Відповідно до рекомендацій, викладених у [18] студентам можна запропонувати наступні правила:
 говоріть по черзі, а не всі одночасно;
 не перебивайте того, хто говорить;
 критикуйте ідеї, а не особу, що їх висловила;
 поважайте всі висловлені думки (точки зору);
 не смійтеся, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує;
 не змінюйте тему дискусії;
 намагайтесь заохочувати до участі в дискусії інших.
Метод дискусії навчає студентів висловлювати свої математичні ідеї спираючись тільки на закони
математики, що обумовлює розвиток критичного мислення, вміння чітко сформулювати проблему та
визначити шляхи її розв’язання. Також даний метод сприяє розвитку самостійного навчання студентів.
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Рис. 13. Організація дискусії
Фактори

ретельне планування дискусії

чітке дотримання правил ведення дискусії всіма її учасниками

обов’язкове дотримання визначеного регламенту
добре продумане й ефективно здійснене керівництво ходом
дискусії з боку викладача: надання часу для обмірковування
питань; утримання від невизначених запитань та запитань
подвійного змісту; зміну напряму думок у разі відхилення їх від
основної теми і мети дискусії; пояснення висловів студентів
системою уточнюючих запитань; попередження надмірних
узагальнень; збудження опонентів до поглиблення думок та інші

Рис. 14. Фактори успішності дискусії
Проблемою у використанні даного методу може стати недостатня обізнаність з теми, що
вивчається, бо для пошуку відповіді необхідна певна база знань. Тому без усвідомленого підходу
студентів до навчання даний метод можна застосувати тільки частково, на окремих етапах заняття, для
мотивації до вивчення тем.
IV Обговорення
Проблеми, які виникають при вивченні математики у ВНЗ другого рівня та основні завдання у
формуванні математичних компетенцій спонукають до оновлення методів та прийомів навчання.
Запровадження в навчально-виховний процес різних технологій, сучасних концепцій та способів
формування у студентів предметних та життєвих компетенцій є запорукою досягнення позитивного
результату в навчанні.
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Застосування інноваційних технологій є результатом творчого підходу викладача до справи.
Важливою умовою організації навчально-виховного процесу є вибір раціональної системи методів і
прийомів активного навчання, використання сучасних технологій у поєднанні з традиційними засобами.
Для формування математичних компетенцій процес навчання треба організувати так, щоб
зорієнтувати студента на досягнення поставлених цілей. Юнацтво повинно прагнути не знати якомога
більше, а знати, які знання їм потрібні та вміти їх застосовувати.
Вивчення точних дисциплін це складний та кропіткий процес, який базується на систематичному
навчанні. Розуміння студентами практичних завдань та вміння застосовувати математичний апарат до
розв’язання професійних здач це основна мета при вивчені математики та вищої математики.
V Висновки
У реаліях тенденцій розвитку освіти в Україні використання особистісно-орієнтованих технологій в
процесі вивчення дисциплін стає нагальною потребою для будь-якого викладача. Особливо це
стосується викладачів математичних дисциплін, оскільки відома проблема недостатньої підготовки з
математики більшої кількості випускників шкіл. Наведені результати розробки методики застосування
особистісно-орієнтованих технологій і власний досвід їх імплементації в процес навчання доводять:
 покращення засвоєння матеріалу студентами;
 активізацію творчих здібностей студентів;
 необхідність забезпечення викладача часом та матеріальними ресурсами для впровадження
особистісно-орієнтованих технологій;
Питання кількісної оцінки впливу застосування особистісно-орієнтованих технологій на результати
навчання являється темою для окремих досліджень.
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Abstract. The purpose of the article is to determine the theoretical and methodological aspects of the organization of
supervision for the formation of professional identity of future specialists in physical therapy and ergotherapy. The
methodological basis for conducting this study was laid by such approaches as theoretical analysis of scientific and
methodological literature, synthesis, generalization, comparative analysis. The theoretical analysis of pedagogical,
medical, philosophical, psychological and multidisciplinary literature was carried out to solve the purpose of the
study. Supervision in research is seen as a formal process of professional support and training that enables
practitioners to develop knowledge and competence, to realize responsibility for their own practice. The study found
that professional identity in its concept is closely interrelated with such concepts as professional development,
professionalism, professional self-esteem, professional self-determination, and is one of the main criteria for
becoming a professional in a competitive environment. It is established that the formation of professional identity is
the most important task that a professional faces in the period of his professional formation. The technological ways
of supporting the supervisor of the effective position of the future specialist in physical therapy and ergotherapy under
supervision are highlighted. It is theoretically substantiated that in order to achieve effective supervision for forming
the professional identity of future specialists in physical therapy and ergotherapy, a useful role-playing matrix is a
useful technology, which allows to analyze in detail the complex cases in the professional activity of physical
therapists and ergotherapists. The principle of gradualism is important for the organization of supervision. The article
identifies four levels of supervision that are designed for the safe educational practice of specialists in physical
therapy and ergotherapy. According to the results of the study, the responsibilities of the supervisor and the future
specialist in physical therapy, ergotherapy under supervision, the fulfillment of which is necessary to achieve positive
results of supervision, are allocated. Having analyzed the results of the research of the scientific and methodological
literature, it is determined that the fulfillment of the allocated responsibilities by the subjects of educational practice
will allow the future specialist in physical therapy, ergotherapy to form three main components of professional
identity: cognitive, emotional-evaluative, as well as behavioral.
Key words: supervision, professional identity, physical therapy, ergotherapy, formation of professional identity,
organization of supervision.

Теоретико-методологічні аспекти організації супервізії для формування
професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії,
ерготерапії
Дмітрієва Н. С.
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Київ, Україна
Анотація. Метою статті є визначити теоретико-методологічні аспекти організації супервізії для формування
професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. Методологічну основу при
проведенні даного дослідження заклали такі підходи, як теоретичний аналіз науково-методичної літератури,
синтез, узагальнення, порівняльний аналіз. Для вирішення мети дослідження був здійснений теоретичний
аналіз педагогічної, медичної, філософської, психологічної та мультидисциплінарної літератури. Супервізія у
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дослідженні розглядається, як формальний процес професійної підтримки та навчання, який дає можливість
практикуючим особам розвивати знання та компетентність, усвідомлювати відповідальність за власну
практичну діяльність. За результатами дослідження встановлено, що професійна ідентичність у своєму
понятті тісно взаємопов’язана з такими поняттями, як професійний розвиток, професіоналізм, професійна
самооцінка, професійне самовизначення, і є одним з основних критеріїв становлення професіонала в умовах
конкурентного середовища. Встановлено, що формування професійної ідентичності є найважливішим
завданням, яке постає перед фахівцем у період його професійного становлення. Виділені технологічні
способи підтримки супервізором дієвої позиції майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією. Теоретично обгрунтовано,що для досягнення ефективної супервізії для формування професійної
ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії корисною технологією є фокусно-рольова
матриця, яка дозволяє детально проаналізувати складні випадки у професійній діяльності фізичних
терапевтів та ерготерапевтів. Для організації супервізії важливим є принцип поступовості. У статті виділені
чотири рівні супервізії, які розроблені для безпечної навчальної практики фахівців з фізичної терапії та
ерготерапії. За результатами проведеного дослідження виділеніі обов'язки супервізора та майбутнього
фахівця з фізичної терапії, ерготерапії, що перебуває під супервізією, виконання яких необхідне для
досягнення позитивних результатів супервізії. Здійснивши аналіз отриманих результатів дослідження науковометодичної літератури визначено, що виконання виділених обов'язків суб'єктами навчальної практики
дозволить майбутньому фахівцю з фізичної терапії, ерготерапії сформувати три основні компоненти
професійної ідентичності: когнітивний, емоційно-оцінний, а також поведінковий.
Ключові слова: супервізія, професійна ідентичність, фізична терапія, ерготерапія, формування професійної
ідентичності, організація супервізії.

Теоретико-методологические аспекты организации супервизии для
формирования профессиональной идентичности будущих
специалистов по физической терапии, эрготерапии
Дмитриева Н. С.
Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бгая, Киев, Украина
Аннотация. Целью статьи является определить теоретико-методологические аспекты организации
супервизии для формирования профессиональной идентичности будущих специалистов по физической
терапии и эрготерапии. Методологическую основу при проведении данного исследования заложили такие
подходы, как теоретический анализ научно-методической литературы, синтез, обобщение, сравнительный
анализ. Для решения цели исследования был осуществлен теоретический анализ педагогической,
медицинской, философской, психологической и мультидисциплинарной литературы. Супервизия в
исследовании рассматривается как формальный процесс профессиональной поддержки и обучения, который
дает возможность практикующим лицам развивать знания и компетентность, осознавать ответственность за
свою практическую деятельность. По результатам исследования установлено, что профессиональная
идентичность в своем понятии тесно взаимосвязана с такими понятиями, как развитие, профессионализм,
профессиональная самооценка, профессиональное самоопределение, и является одним из основных
критериев становления профессионала в условиях конкурентной среды. Установлено, что формирование
профессиональной идентичности является важнейшей задачей, которая встает перед специалистом в
период его профессионального становления. Выделенные технологические способы поддержки
супервизором действенной позиции будущего специалиста по физической терапии и эрготерапии под
супервизией. Теоретически обосновано, что для достижения эффективной супервизии для формирования
профессиональной идентичности будущих специалистов по физической терапии и эрготерапии полезной
технологией является фокусно-ролевая матрица, которая позволяет детально проанализировать сложные
случаи в профессиональной деятельности физических терапевтов и эрготерапевт. Для организации
супервизии важен принцип постепенности. В статье выделены четыре уровня супервизии, которые
разработаны для безопасной учебной практики специалистов по физической терапии и эрготерапии. По
результатам проведенного исследования выдиление обязанности супервизора и будущего специалиста по
физической терапии, эрготерапии, что находится под супервизией, выполнение которых необходимо для
достижения положительных результатов супервизии. Осуществив анализ полученных результатов
исследования научно-методической литературы определено, что выполнение выделенных обязанностей
субъектами учебной практики позволит будущему специалисту по физической терапии, эрготерапии
сформировать три основных компонента профессиональной идентичности: когнитивный, эмоциональнооценочный, а также поведенческий.
Ключевые слова: супервизия, профессиональная идентичность, физическая терапия, эрготерапия,
формирование профессиональной идентичности, организация супервизии.
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І Вступ
Сучасна ситуація на ринку праці в Україні, реагуючи на різні перетворення в соціальноекономічному житті країни, реформацію і модернізацію у сфері охорони здоров’я, пред’являє все більш
жорсткі вимоги до фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, якості їх професійної діяльності й набору
кваліфікаційних характеристик, вимагаючи конкурентних переваг на ринку праці [2, 4].
Можна стверджувати, що сьогодні перед системою вищої освіти фахівців з фізичної терапії та
ерготерапії стоїть завдання – навчити студентів самостійній практиці в галузі фізичної терапії та
ерготерапії, прийняття рішучих дій у професійних ситуаціях, тобто, стимулювати професійне мислення,
активізувати творчий потенціал, формувати стійкий інтерес до освіти, майбутньої професії, а також
професійну ідентичність. Як один із шляхів вирішення поставлених завдань, зокрема формування
професійної ідентичності, пропонується включення супервізії у процес професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії [1, 5].
Поняття «супервізія» (supervision) перекладається з англійської мови як нагляд, спостереження,
керівництво [23]. Використання даного поняття у сфері фізичної терапії та ерготерапії передбачає, що в
ній діє довідчений фахівець (супервізор), який наглядаючи та керуючи діями майбутнього фахівця з
фізичної терапії та ерготерапії (або фахівця-початківця) по відношенню до об'єктів
фізіотерапевтичних/ерготерапевтичних втручань, і цим надає допомогу у навчальній практичній
(професійній) діяльності [20].
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що серед сучасних
наукових досліджень з педагогіки вищої школи та психології професійного самовизначення та
становлення особистості актуальним є питання підготовки конкурентоспроможних фахівців у вищих
навчальних закладах [15, 21]. Разом із цим результати більшості вказують на те, що для підвищення
конкурентоспроможності фахівця в майбутньому необхідним є формування його професійної
ідентичності [12, 19]. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії має
бути спрямована насамперед на розвиток високого рівня базових професійних компетенцій, в основі
якого лежить практичне навчання [9, 18, 10]. Навчальна практика має створювати сприятливі умови для
взаємодії майбутніх фахівців з досвідченими фахівцями, що мають клінічний досвід в галузі фізичної
терапії та ерготерапії [1; 2].
Так, сучасні дослідження зауважують на необхідності включення у процес професійної підготовки
фахівців досліджуваної галузі супервізії, як процесу професійної підтримки та навчання, яке дає
можливість практикуючим особам розвивати знання та компетентність.
Питанням формування професійної ідентичності та підвищення конкурентоспроможності
майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії присвячено чимало робіт. Проте малодослідженим
залишається питання впливу включення у процес професійної підготовки супервізії на якість
професійної ідентичності майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів.
Інститут супервізії у сфері фізичної терапії та ерготерапії в Україні сьогодні не є достатньо
включеним у процес професійної практичної підготовки майбутніх фахівців. Під практичною підготовкою
розуміється будь-яка роль, в якій майбутній фахівець набуває навичок застосування свох вмінь та
азнань як фізичного терапевта, ерготерапевта [7, 8, 14]. Практична підготовка не обмежується
наданням прямої клінічної допомоги. Сюди також входить: робота прямому неклінічному зв’язку з
пацієнтами/клієнтами; робота в управлінні, адміністрації, освіті, ауково-дослідницькій, консультативній,
регуляторній ролі; будь-які інші ролі, які впливають на ефективне надання послуг за професією та/або
використання професійних навичок [11, 13, 22]. Через це актуальним залишаеться дослідження
значення та умов включення супервізії у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної
терапії та ерготерапії.
Мета роботи: визначити теоретико-методологічні аспекти організації супервізії для формування
професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.
ІІ Матеріал і методи дослідження
Нормативним підґрунтям встановлення цілей даного дослідження є такі нормативно-правові акти
Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України:
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– Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»,
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 (зі змінами) [3];
– Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України
від 19.12.2018 р. № 1419 [6].
Методологічну основу при проведенні даного дослідження заклали такі підходи, як теоретичний
аналіз науково-методичної літератури, синтез, узагальнення, порівняльний аналіз
Для вирішення мети дослідження був здійснений теоретичний аналіз педагогічної, медичної,
філософської, психологічної та мультидисциплінарної літератури.
Результати дослідження були сформовані на основі проведеного аналізу, синтезу, порівняння,
узагальнення, систематизації. З метою опису значення та структури організації супервізії у професійній
підготовці фахівців з фізичної терапії та ерготерапії використано системно-структурний аналіз, для
розробки та обгрунтуванні її компонентів - моделювання.
ІІІ Результати
Супервізія включає елементи направлення діяльності фахівця та настанови. Це формальний
процес професійної підтримки та навчання, яке дає можливість практикуючим особам розвивати знання
та компетентність, усвідомлювати відповідальність за власну практичну діяльність.
Супервізор - спеціально навчений фахівець з фізичної терапії/ерготерапії, який погодився на
оцінку та моніторинг навчальної практичної діяльності майбутнього фахівця з фізичної терапії та
ерготерапії. Вимогою до супервізора є наявність відповідної кваліфікації та досвіду (як правило, не
менше трьох років) професійної діяльності. Головне в діяльності супервізора - вміння організувати
практичну діяльність як одного майбутнього фахівця з фізичної терапії, ерготерапії, так і команди, щоб
кожен практик мав можливість максимально реалізувати власний потенціал у суспільній діяльності.
Майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією - це студент, який, для
здобуття відповідного освітньо-каваліфікаційного рівня, проходить навчальну професійну практику з
фізичної терапії та ерготерапії.
Супервізія пропонується автором, як унікальна творча технологія навчання майбутніх фахівців з
фізичної терапії та ерготерапії, що базується та традиціях усної передачі знань. У зарубіжній практиці
вона застосовується як в процесі практичного навчання студентів, так і в пооцесі самостійної роботи
молодих фахівців, коли супервізор допомагає колезі набувати професійної мастерності. Довготривале
(за кількістю лекційних, семінарських та практичних годин) навчання фізичній терапії та ерготерапії
необхідно доповнювати процесом супервізії досвідченого керівника.
Функціями супервізора є:
1) навчальна;
2) інформаційна, коли супервізор передає майбутньому фахівцеві той чи інший обсяг знань,
допомагає у виробленні стратегії фізичної терапії, ерготерапії;
3) підтримуюча в позитивних ресурсах для продовження свій діяльності;
4) оцінювальна, коли супервізор оцінює вибрані фізичним терапевтом, ерготерапевтом стратегії,
методи та технології діяльності;
5) допомога в плануванні подальшої професійної діяльності.
Серед технологічних способів підтримки супервизором дієвої позиції майбутнього фахівця з
фізичної терапії та ерготерапії під супервізією можна виділити:
- допомога в дотриманні меж діяльності (і супервізії);
- допомога в пізнанні «сліпих плям» фізичного терапевта, ерготерапевта в поєднанні з
демонстрацією розуміння і прийняття реального недосконалості навіть досвідченого фахівця;
- підтримка права власного бачення;
- відтворення супервизором власних професійних установок за допомогою особистих прикладів,
технік саморозкриття.
Професійна ідентичність є одним із показників рівня професійного становлення особистості, яка
за своїм походженням є придбаною та дозволяє усвідомити фахівцю з фізичної терапії свою
приналежність до своєї професії і належить до її професійного співтовариства.
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Професійна ідентичність у своєму понятті тісно взаємопов’язана з такими поняттями, як
професійний розвиток, професіоналізм, професійна самооцінка, професійне самовизначення, і є одним
з основних критеріїв становлення професіонала в умовах конкурентного середовища. Іншими словами,
сучасний професіонал, щоб існувати в динамічних соціально-економічних умовах, повинен бути здатний
до постійного розвитку та аналізу, усвідомлення свого місця в професійному середовищі. Формування
професійної ідентичності є найважливішим завданням, яке постає перед фахівцем у період його
професійного становлення.
Професійний вибір людини – це тривалий процес, що включає в себе ряд взаємопов’язаних
рішень і стадій, розтягнутий більш ніж на десять років. При цьому процес вибору професії є
незворотнім, що закінчується компромісом між зовнішніми і внутрішніми факторами. Під зовнішніми
факторами ми розуміємо престиж професії, положення на ринку праці, під внутрішніми – індивідуальні
психологічні особливості особистості.
Професійна ідентичність – уявлення людини про своє місце в професійній групі, а також про місце
своєї професійної групи в системі суспільних відносин. Можна зробити висновок, що професійна
ідентичність дозволяє орієнтуватися людині у світі професій, наділяючи людину ціннісними орієнтирами
і забезпечуючи можливостями для самореалізації.
Описовий механізм структури професійної ідентичності може бути побудований через сукупність
трьох основних компонентів: когнітивного, емоційно-оцінного та поведінкового. При цьому когнітивний
компонент включає в себе професійні знання і професійні переконання, емоційно-оцінний – це емоційне
ставлення до професійних переконань і знань, поведінковий компонент являє собою відповідну реакцію,
яка, зокрема, може виражатися в поведінці.
Виділяють три основні лінії розвитку професійної ідентичності та, відповідно, три групи
параметрів, які можна використовувати для оцінки рівня її сформованості. Кожна група відповідає
структурному компоненту професійної ідентичності.
Перша група параметрів відповідає когнітивному компоненту професійної ідентичності та
характеризує ставлення людини до себе як майбутнього і діючого професіоналу, його реальну або
прогнозовану професійну самооцінку. При цьому підході оцінюється різниця проектування реальної
професійної Я-концепції особистості на ідеальну, а отриманий результат дозволяє оцінити рівень
професійної самооцінки людини, знайти почуття професійної ідентичності та підставу для її
майбутнього розвитку.
Друга група параметрів представляє мотиваційний компонент професійної ідентичності та
характеризує ставлення людини до змісту, умов професійної діяльності, іншими словами, показує
задоволеність людини працею, а саме умовами та її змістом, рівнем її оплати, взаємовідносинами в
колективі, можливостями професійного розвитку. При цьому підході професійна ідентичність
формується шляхом проектування уявлення людиною свого ідеального мотиваційного потенціалу
професійної ідентичності на уявлення людини про реальні можливості конкретної професійної
діяльності по задоволенню потреб і створення умов, що необхідні для самореалізації.
Третя група параметрів визначає оцінку ставлення людини до системи цінностей і норм, традицій,
характерним для певної професійної групи і представляє ціннісний компонент професійної ідентичності.
Рівень сформованості професійної ідентичності в даному напрямі можливо оцінити в разі проекції
власної системи професійних цінностей і позицій на уявлення про цінності і позиції, які, на думку
людини, характерні для конкретної професійної групи.
Для того щоб визначити, як відбувається становлення професійної ідентичності, нами був
проведений теоретичний аналіз наукових досліджень у даному напрямі.
Деякі автори розглядають професійну ідентичність як процес професійного розвитку людини,
пов’язаний із професійним самовизначенням, професійною самооцінкою, професійною спрямованістю,
яка включає в себе задоволеність професією і професійною діяльністю. Інші дослідники вважають, що
професійна ідентичність – це властивість особистості, що виражається у взаємозв’язку когнітивних,
мотиваційних і ціннісних особистісних характеристик.
Процес формування професійної ідентичності майбутніх фахівців із фізичної терапії вимагає
дотримання певних принципів.
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Шляхом онтологічного аналізу діалектичних законів і категорій нами визначено загальні
методологічні принципи (засадничі ідеї, що формуються в процесі пізнання): об’єктивності, конкретності,
історизму, науковості, діалектичності, детермінізму.
Формування професійної ідентичності зумовлюється поетапним розвитком людини.
Перший, допрофесійний етап, що проходить, на думку автора, в період дитинства людини,
наповнений придбанням несистематичних, фрагментарних знань про різні професії. Далі, до кінця
періоду шкільного дитинства, настає «передпрофесійний» етап, на якому в підлітка починає
формуватися професійне самовизначення, що полягає в ототожненні себе з обраною професією і в
одночасному відділенні від інших професій. У період професійного навчання настає усвідомлений етап,
на якому майбутній фахівець починає розрізняти зміст різних професійних груп і може вже
ідентифікувати себе з однією з них. Якщо професійне самовизначення розвивається успішно, то процес
формування професійної ідентичності може завершитися на цьому етапі. Четвертий етап, останній,
характерний для періоду, коли вже завершилося навчання у вищому навчальному закладі, називається
професійним етапом.
Перші три етапи формування професійної ідентичності відображають процес професійного
самовизначення, тоді як четвертий етап характеризує формування професійної кар’єри.
Серед факторів, що роблять істотний вплив на формування професійної ідентичності, важливу
роль відіграє освітнє середовище, підготовка майбутнього фахівця в системі вищої освіти.
Для формування професійної ідентичності на третьому етапі є необхідним систематичне
вдосконалення підготовки педагогів та інших працівників освітніх установ, переглядаючи традиційні
підходи до змісту і методичних прийомів підготовки фахівців, здійснення формування соціально і
професійно значущих ціннісних орієнтацій у системі навчально-виховної роботи вищих навчальних
закладів, дотримання умов розвитку професійних та особистісних потреб студентів у самореалізації.
Шляхом вирішення цього завдання є включення супервізії у процес професійної підготовки
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.
З метою формування професійної ідентичності, у професійній підготовці майбутніх фахівців з
фізичної терапії та ерготерапії велике значення має міжособистісна взаємодія супервізора і
майбутнього фахівця. За своїм значенням для професійного зростання фізичного терапевта,
ерготерапевта супервізія займає другу позицію після безпосередньої практики, а супервізор - ключова
фігура в професійному становленні фахівця. Саме супервізор регулює професійні дії фахівця в процесі
його практичної діяльності, не даючи можливості закріпитися помилковим настановам.
Для досягнення ефективної супервізії важливо обрати ту технологію, яка найбільшою мірою
відповідає особистісному стилю, області інтересів, світогляду, ступеня професійної автономії, рівню
зрілості як супервізора, так і студента. Майбутнім фахівцям необхідна повноцінна індивідуальна
супервізія з наставником, здатним підтримати його професійний розвиток.
Корисною технологією для формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної
терапії та ерготерапії є фокусно-рольова матриця, що дозволяє детально проаналізувати складні
випадки у професійній діяльності фізичних терапевтів та ерготерапевтів.
Супервізор може фокусуватися на різних аспектах діяльності фізичного терапевта,
ерготерапевта. Нижче виділено шість категорій, або варіантів, фокусу супервізії. Вони являють собою
мовні відмітки, що характеризують рід активності в конкретний момент супервізії, завдяки яким вдається
організувати навчальну практичну діяльність майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів.
1. Розповідь фахівця; історія пацієнта/клієнта. Фокус робиться на пацієнті/клієнті.
2. Дії фахівця: дослідження того, що він робив з клієнтом, - гіпотези,
методи і техніки, інтервенції. Фокус на фахівця.
3. Процес консультування: дослідження взаємодії або «динаміки» в ході практичної діяльності
фахівця. Фокус на діяльності в системі «фізичний терапевт, ерготерапевт - пацієнт/клієнт». Система
супервізії - взаємодія майбутнього фахівця з фізичної терапії та егротерапії з супервізором.
4. Стан фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією: цей фокус супервізії вже
належить «другій стороні» процесу, де увага супервізора концентрується на стані фахівця з фізичної
терапії та ерготерапії під супервізією під час супервізорської сесії, в тому числі на пережитих ним
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«блоках». Відбувається перехід від першої групи фокусів супервізії, пов'язаних з пацієнтом/клієнтом, до
другої, де головні відносини - це відносини з супервизором.
5. Процес супервізії: дослідження відносин між супервизором і учнем, а також ймовірності
паралельного процесу.
6. Враження супервізора: «підозри», висновки або ідеї супервізора, пов'язані з фахівцем з
фізичної терапії та ерготерапії під супервізією або пацієнтом/клієнтом, трансформуються в міркування
на тему аспектів розповіді учня, що не знайшли вираження при фізіотерапевтичних або
ерготерапевтичних втручаннях.
Як вчитель супервізор допомагає майбутньому фахівцю з фізичної терапії та ерготерапії
оволодіти необхідними знаннями, інструктує, як використовувати вміння і навички, а також оцінює його
професійну практичну діяльність. Як фасилітатор він полегшує вираз емоцій, підтримує перелічіні
фокуси супервізії і процес комунікації. Будучи консультантом, він консультує учня в області його
ускладнень, допомагає знайти ресурси. Як експерт супервізор виступає компетентним фахівцем в галузі
фізичної терапії та ерготерапії.
При організації супервізії важливим є принцип поступовості. У зв'язку з цим пропонується
виділення чотирьох рівнів супервізії, які розроблені для безпечної навчальної практики майбутніх
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії (таблиця 1).
Табл. 1. Рівні супервізії у практичній підготовці фахівців з фізичної терапії та ерготерапії
Рівень
супервізії
1

2

Характеристика

Технічні умови

Супервізор бере пряму і
головну відповідальність
за окремих
пацієнтів/клієнтів
Супервізор і майбутній
фахівець з фізичної
терапії та
ерготерапії поділяють
відповідальність за
окремих
пацієнтів/клієнтів

Супервізор повинен бути фізично присутній на робочому місці,
коли майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією виконує практичну діяльність

3

Майбутній фахівець з
фізичної терапії та
ерготерапії під
супервізією приймає
основну
відповідальність за
практичну діяльність.

4

Майбутній фахівець з
фізичної терапії та
ерготерапії під
супервізією приймає
повну
відповідальність за
практику.

- Супервізор повинен бути фізично присутній на робочому місці
майбутнього фахівця з фізичної терапії під супервізією.
- Супервізія може бути доповнена телефонним контактом, але
не повиннен бути єдиною формою
супервізії.
- Майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією повинен
проконсультуватися з лікарем щодо ведення кожного
пацієнта/клієнта.
- Супервізор повинен забезпечити наявність умов безпеки.
- Майбутньому фахівцю з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією дозволяється працювати
незалежно, за умови, що з супервізором легко
зв’язатисяпо телефону або іншим засобом зв'язку.
- Супервізор повинен регулярно переглядати
практику роботи майбутнього фахівця з фізичної терапії та
ерготерапії під супервізією.
- Супервізор повинен забезпечити широкий нагляд за
практикою.
- Супервізор повинен бути доступний для розгляду
справи або консультації, якщо цього потребує майбутній
фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією.
- Супервізор повинен проводити відповідні огляди
практики майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії
під супервізією.
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Для досягнення позитивних результатів супервізії, зокрема якісного формування професійної
ідентичності студента, як супервізор, так і майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією, мають виконувати певні обов'язки, що наведені нижче.
Обов'язки супервізора:
1. Дотримання умов безпечної практики майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією.
2. Забезпечення чіткої супервізії та конструктивного зворотного зв'язку та розуміння, як може
супервізор зв'язатися з майбутнім фахівцем з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією.
3. Контроль того, що фахівець (майбутній) з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією
здійснює практику відповідно до контролю плану практики та схеми роботи.
4. Переконання в тому, що фахівець (майбутній) з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією
розуміє свої юридичні обов'язки та положення обмеження, в межах яких він повинен діяти;
дотримується етичних принципів, що застосовуються у професії; діє відповідно до вказівок супервізора.
5. Розуміння значення супервізії як початку професійної діяльності та взяти на себе цю роль
включаючи регулярний, захищений, запланований час з фахівцем (майбутнім) з фізичної терапії та
ерготерапії під супервізією.
6. Висвітлення керівництву установи, де проходить практика, будь-яких конфліктів інтересів з
фахівцем (майбутнім) з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією.
7. Надання вчасних і точних звітів про перебіг практики.
Обов'язки майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією:
1. На початку спільно з супервізором встановити навчальні потреби.
2. Брати на себе відповідальність за дотримання розкладу регулярних зустрічей з супервізором.
3. Бути належним чином підготовленим до зустрічей з супервізором.
4. Брати участь в оцінюванні, що проводиться супервізором для визначення рівня супервізії,
подальшої потреби у супервізії.
5. Визнавати межі своєї професійної компетентності.
6. Повідомляти супервізор про потребу настанов щодо навчальної практики та брати на себе
відповідальність за їх дотримання.
7. Ознайомитись та дотримуватись нормативних, професійних та юридичних обов'язків стосовно
практики.
8. Своєчасно повідомляти супервізора про будь-які клінічні випадки у період супервізії, які можуть
мати негативні наслідки.
9. Ознайомлення з відгуками та відповідь на них.
Виконання власних обов'язків супервізором та майбутнім фахівцем з фізичної терапії та
ерготерапії під супервізією є необхідною умовою її проведення. Виконуючи власні обов'язки, студент
усвідомлює своє місце у професійній сфері, що в подальшому відобразиться на виконання ним
професійної діяльності. Так майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії може сформувати три
основні компоненти професійної ідентичності: когнітивний, емоційно-оцінний та поведінковий. При
цьому когнітивний компонент включає в себе професійні знання і професійні переконання, емоційнооцінний – це емоційне ставлення до професійних переконань і знань, поведінковий компонент являє
собою відповідну реакцію, яка, зокрема, може виражатися в поведінці.
IV Обговорення
Питання формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та
ерготерапії є актуальним серед досліджень сучасних науковців, зокрема R. Hammond, V. Cross, A.
Moore, K. Hossein, O. Carole, L. Heather, F. Randa. Результати аналізу досліджень перелічених вчених
свідчать про те, що у процесі професійного становлення майбутніх фахівців важливе значення має
рольове навчання, що включає норми, цінності, якості, необхідні для становлення студента, як
фізичного терапевта/ерготерапевта [15, 17] Особлива увага у проведених дослідженнях приділяється
організації клінічної практики під керівництвом досвідченого, спеціально підготовленого кваліфікованого
фізичного терапевта/ерготерапевта. Це і дозволяє стверджувати, що включення супервізії у процес
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професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії необхідне для формування
професійної ідентичності даних фахівців.
Теоретичний аналіз різних концепцій і підходів до вивчення даного поняття дозволяє визначити
поняття «ідентичність» як багатовимірний і інтегративний психологічний феномен, що представляє
собою результат активного процесу уявлення особистості про себе, пов’язаного з безперервним
процесом розвитку особистості людини протягом усього його життя [19]. Одночасно слід зазначити, що
даний процес не є лінійним процесом і може мати зворотний ефект, повертаючись на більш низький
рівень. При цьому людина робить серію взаємопов’язаних виборів, приймаючи свої особисті цілі,
цінності, переконання [22, 24, 25].
Доцільно розглядати професійну ідентичність не лише як усвідомлення своєї тотожності з
професійною спільнотою, а й її оцінку, психологічну доцільність членства в ній, що розділяються на
професійні почуття, своєрідну ментальність, відчуття своєї професійної компетентності, самостійності й
самоефективності, тобто переживання своєї професійної цілісності та визначеності [5].
Результати проведеного дослідження з особливостей організації супервізії у процесі професійної
підготовки фахівців з фізичної терапії збігаються з дослідженнями таких вчених, як Korpi H., Piirainen A.,
Peltokallio L. та інших, вказуючи на те, що професійна ідентичність у фізіотерапії та ерготерапії
складніша, ніж традиційно вважається. Для її якісного формування необхідним є якісно з педагогічної
точки зору та професійно, з боку фізіотерапії та ерготерапії організована супервізія під час проведення
навчальної практики.
У зарубіжних моделях підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії супервізор несе
віповідальність за те, щоб фахівець, який ще не отримав відповідну кваліфікацію, міг якісно рганізувати
свою професійну діяльність [11, 16]. Має сенс продовжувати супервізію декілька років. У процесі
супервізії супервізор покликаний підтримувати професійну позицію майбутнього фахівця [14]. Це
означає надання допомоги фахівцю в розкритті чи стримуванні власних почуттів (як прийнятних, так і
заперечуваних - страх, розгубленість, гнів) в залежності від необхідності; фокусування на проблемах
пацієнта/клієнта без підміни їх власними; усвідомлення як своїх можливостей, так і зон ризику; гнучкість
у виборі і використанні засобів впливу на пацієнта/клієнта та інше.
Студенти, що проходять навчальну практику під керівництвом супервізора, протягом супервізії
руйнують бар'єри професійної взаємодії як з фізіотерапевтами та ерготерапевтами, так і з фахівцями
суміжних областей [7, 8, 21]. Проведення консультацій з супервізором, як з наставником та колегою,
викликає у майбутнього фахівця ключове почуття для формування професійної ідентичності. Це
почуття включення у професійний простір дозволяє створити у майбутніх фахівців свій власний погляд
на професійну діяльність у сферах фізичної терапії та ерготерапії, як на більш широкий спектр
можливостей професійної діяльності.
V Висновки
Результати проведеного дослідження дозволили визначити теоретико-методологічні аспекти
організації супервізії для формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та
ерготерапії.
Супервізію слід розглядати, як формальний процес професійної підтримки та навчання, який дає
можливість практикуючим особам розвивати знання та компетентність, усвідомлювати відповідальність
за власну практичну діяльність.
Встановлено, що професійна ідентичність у своєму понятті тісно взаємопов’язана з такими
поняттями, як професійний розвиток, професіоналізм, професійна самооцінка, професійне
самовизначення, і є одним з основних критеріїв становлення професіонала в умовах конкурентного
середовища. Формування професійної ідентичності є найважливішим завданням, яке постає перед
фахівцем у період його професійного становлення.
На основі цього виділені технологічні способи підтримки супервізором дієвої позиції майбутнього
фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією. Для досягнення ефективної супервізії для
формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії корисною
технологією є фокусно-рольова матриця, що дозволяє детально проаналізувати складні випадки у
професійній діяльності фізичних терапевтів та ерготерапевтів.
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При організації супервізії важливим є принцип поступовості. У зв'язку з цим пропонується
виділення чотирьох рівнів супервізії, які розроблені для безпечної навчальної практики фахівців з
фізичної терапії та ерготерапії.
Результати дослідження дозволили виділити обов'язки як супервізора, так і майбутнього фахівця
з фізичної терапії та ерготерапії, що перебуває під супервізією, виконання яких необхідне для
досягнення позитивних результатів супервізії. Результати проведеного аналізу науково-методичної
літератури дозволили визначити, що виконання виділених обов'язків суб'єктами навчальної практики
дозволить майбутньому фахівцю з фізичної терапії та ерготерапії сформувати три основні компоненти
професійної ідентичності: когнітивний, емоційно-оцінний та поведінковий.
Перспективами подальших досліджень є питання, пов'язані із включенням супервізії у процес
професійної підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.
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Abstract. The paper analyzes career guidance and organizational aspects of the introduction of STEM education in
the professional training of students of engineering specialties. It is shown that the United States of America,
Australia, China, great Britain, Israel, Korea are the most actively promoting STEM approach in the educational
direction, where thanks to the state and informal STEM education programs attract the attention of young people to
STEM professions. Active application of STEM-approach in engineering education increases the competitiveness of
graduates in the labor market. Today stakeholders or partners of educational institutions, public organizations,
coalitions, institutions, business partners and sponsors, education centers, powerful technology companiesemployers, are of crucial importance. The paper presents a scheme of cooperation and partnership between
stakeholders and the STEM education Department of the Institute of modernization of educational content, one of the
priorities of which is the organization of career guidance projects for young people. The aim of STEM projects is to
involve young people in high-tech STEM industry: neuroelectronics, robotics, bioelectronic medicine, neurobiology,
application of the principles of integration and project approach in the educational process, which will improve the
quality characteristics and efficiency of training students of engineering specialties and will meet the needs of
stakeholders in the labor market.
Key words: STEM education, STEM education center, stakeholders, engineering education, integration principle.

Дослідження впливу стейкхолдерів на впровадження STEM-освіти в
професійну підготовку студентів інженерних спеціальностей
Грицюк О. С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна
Анотація. У статті проаналізовано профорієнтаційні й організаційні аспекти впровадження STEM-освіти в
професійну підготовку студентів інженерних спеціальностей. Показано, що найбільш активно просувають
STEM-підхід в освітньому напрямку Сполучені Штати Америки, Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль,
Корея, де завдяки державним та неформальним програмам STEM-освіти привертають увагу молоді до STEMпрофесій. Активне застосування STEM-підходу в інженерній освіті підвищує конкурентоспроможність
випускників на ринку праці, вирішальне значення на якому на сьогодні мають стейкхолдери, або партнери
закладів освіти – громадські організації, коаліції, інституції, бізнес-партнери й спонсори, центри освіти, потужні
технологічні компанії-роботодавці. У статті репрезентовано схему співпраці та партнерства стейкхолдерів і
відділу STEM-освіти Інституту модернізації змісту освіти, одним з першочергових завдань якого є організація
профорієнтаційних проектів для молоді. Метою STEM-проектів є залучення молоді у наукомісткі STEM-галузі:
нейроелектроніку, робототехніку, біоелектронну медицину, нейробіологію, застосування у навчальному
процесі принципів інтеграції й проектного підходу, що підвищить якісні характеристики й ефективність
навчання студентів інженерних спеціальностей і дозволить задовольнити запити стейхолдеров на ринку праці.
Ключові слова: STEM-освіта, STEM-центр, стейкхолдери, інженерна освіта, принцип інтеграції.
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Исследование влияния стейкхолдеров на внедрение STEM-образования
в профессиональную подготовку студентов инженерных
специальностей
Грицюк Е. С.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Кременчуг, Украина
Аннотация. В статье проанализированы профориентационные и организационные аспекты внедрения
STEM-образования в профессиональную подготовку студентов инженерных специальностей. Показано, что
наиболее активно продвигают STEM-подход в образовательном направлении Соединенные Штаты Америки,
Австралия, Китай, Великобритания, Израиль, Корея, где благодаря государственным и неформальным
программам STEM-образования привлекают внимание молодежи к STEM-профессиям. Активное применение
STEM-подхода в инженерном образовании повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда,
решающее значение на котором сегодня имеют стейкхолдеры, или партнеры учебных заведений –
общественные организации, коалиции, институты, бизнес-партнеры и спонсоры, центры образования,
мощные технологические компании-работодатели. В статье представлена схема сотрудничества и
партнерства стейкхолдеров и отдела STEM-образования Института модернизации содержания образования,
одной из первоочередных задач которого является организация профориентационных проектов для
молодежи. Целью STEM-проектов является привлечение молодежи в наукоемкие STEM-отрасли:
нейроелектронику, робототехнику, биоэлектронные медицину, нейробиологию, применение в учебном
процессе принципов интеграции и проектного подхода, что повысит качественные характеристики и
эффективность обучения студентов инженерных специальностей и позволит удовлетворить запросы
стейхолдеров на рынке труда .
Ключевые слова: STEM-образование, STEM-центр, стейкхолдеры, инженерное образование, принцип
интеграции.

І Вступ
Людство все більше наближається до четвертої промислової революції – часу, коли розробка
нових матеріалів, прориви в галузі генної інженерії та цифрова трансформація будуть усе більше
розмивати лінії між фізичним, біологічним і цифровим світом. Під час переходу до нового технологічного
укладу протягом найближчих десятиліть у світі будуть формуватися зовсім нові великі ринки передових
технологічних рішень і принципово нових продуктів і сервісів. Відповідно, четверта промислова
революція буде вимагати незабаром, практично зараз, нової якості та кваліфікації кадрів і відповідної
перепідготовки наявних фахівців. Тому сьогодні велика увага приділяється технічній (інженерній) освіті.
Для збереження конкурентоспроможності України вкрай важливим є впроваджувати інженерну освіту і
одночасно посилювати професійну підготовку випускників. Для виконання даного завдання
Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення внести зміни в процес навчання у закладах
освіти. Одним із способів підвищення інтересу студентів інженерних спеціальностей до навчання і
наукової діяльності може стати активне впровадження STEM-освіти в ЗВО.
Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering –
інжиніринг, проектування, дизайн, Mathematics – математика) позначає характерні риси відповідної
дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних практико орієнтованих підходів до
вивчення природничо-математичних дисциплін [1]. Незважаючи на різноманіття наявних підходів,
практично усі дослідники вважають, що STEM-освіта – це сучасний освітній феномен, який означає
підвищення якості розуміння студентами дисциплін, що належать до науки, технології, інженерії та
математики, мета якої – підготовка випускників до професійної діяльності, зокрема, розв’язання
професійних завдань, вирішення проблем завдяки набуттю навичок наукового мислення і розвитку
STEM-компетенцій протягом навчання.
У багатьох країнах STEM-освіта на сьогодні є пріоритетною. В Україні ця тенденція тільки починає
отримувати поширення за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту
освіти і провідних вітчизняних та зарубіжних компаній. Через багатогранність і складність явища
необхідний певний час для вирішення проблем, пов’язаних з упровадженням навчальних програм в
заклади освіти, а також зі створенням умов для реалізації STEM-проектів.
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Актуальні проблеми педагогічних досліджень в аспекті впровадження STEM-освіти в провідних
країнах світу та перспектив її розвитку в Україні висвітлюються у розвідках О. Стрижака, І. Сліпухіної,
Н. Полісун і І. Чернецького [1], С. Бабійчука [2], Д. Грузіна і Н. Новікової [3], Г. Сакунової і І. Мороза [4],
Л. Мартін-Хансен (L. Martin-Hansen) [5]. Проблемам професійної підготовки та готовності до здобуття
професії інженера присвячені праці А. Почтовюка, Д. Загірняка і К. Пряхіної [6], Г. Москалика,
Л. Максимової і М. Мартиненко [7]. Питання організації навчання з елементами STEM-освіти для
ефективного працевлаштування студентів інженерних спеціальностей розглядають як вітчизняні вчені
(Т. Поясок, О. Беспарточна, О. Грицюк і Г. Сивякова [8], Т. Кірсанова [9], Н. Сергієнко [10], Т. Бирюкова,
О. Олар, В. Федів і О. Микитюк [11], В. Харламенко [12]), так і зарубіжні дослідники й практики (М. Кім
(M. Kim) і Н. Кейхані (N. Keyhani) [13], А. Джамалудін (A. Jamaludin) і Д. Хунг (D. Hung) [14]). Окремі
дослідження присвячені залученню до STEM-спеціальностей дівчат, їхній відповідній підготовці та
проблемам, що виникають під час цих процесів (К. Менсфілд (K.Mansfield), А. Велтон (A. Welton) і
Гроган (M. Grogan) [15], М. Пелч (M. Pelch) [16]).
Отже, дослідження вчених, що займаються вивченням вищевказаних проблем, виявили низку
суттєвих проблем і протиріч:
- наявна, традиційна (т.зв. знаннєва) система освіти не повною мірою відповідає вимогам і
запитам навчання і підготовки робочої сили XXI століття з боку держави і провідних технологічних
компаній, тобто присутні певні проблеми із системою навчання сучасних студентів науці, технології,
інженерії та математики;
- дослідниками вказується на зниження мотивації під час вивчення STEM-предметів і вибору
професії такого типу; спостерігається надто низький рівень успішності у дисциплінах фізикоматематичного профілю, а також відсутність здібностей розв’язувати реальні проблеми, що потребують
знань STEM-дисциплін і застосування практичних навичок.
Зазначені недоліки освіти можуть призвести до зниження кількості (нестачі) підготовлених
кваліфікованих працівників у STEM-галузях. Така нестача наукових і технічних працівників є й буде
надалі загрозою для національної конкурентоспроможності. Все вищезазначене зумовило вибір теми
статті.
Мета роботи: дослідити та проаналізувати ефективність впровадження STEM-освіти в Україні і
провідних країнах світу для сприяння успішному працевлаштуванню та підвищення
конкурентоспроможності студентів інженерних спеціальностей.
ІІ Матеріал і методи дослідження
Для розв’язання поставлених завдань використано методи: теоретичний – для вивчення й
аналізу науково-педагогічної літератури, навчальних програм, посібників, узагальнення інформації для
визначення теоретико-методологічних основ дослідження; метод опису навчання за принципами
STEM-освіти.
Сучасний етап розвитку світової освіти характеризується масовим впровадженням новітніх
технологій у діяльність всіх учасників освітнього процесу.
Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, освітня
політика України спрямована на світовий ринок і формується з урахуванням інтеграційних процесів,
зокрема виступає одним із напрямків руху України до Європи, одночасно наближуючи освітню систему
України до європейських освітніх систем [17].
STEM – один з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничоматематичного й гуманітарного профілів освіти України. Про це свідчить низка наказів Міністерства
освіти і науки України, зокрема: № 708 від 17.05.2017 «Про проведення дослідно-експериментальної
роботи всеукраїнського рівня за темою: «Науково-методичні засади створення та функціонування
Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017–
2021 роки»; № 628 від 24.04.2017 «Про внесення змін до складу робочої групи з питань впровадження
STEM-освіти в Україні»; № 188 від 29.02.2016 «Про утворення робочої групи з питань впровадження
STEM-освіти в Україні» [2].
2016 року на виконання наказу МОН № 188 у структурі Інституту модернізації змісту освіти
створено відділ STEM-освіти, одним із завдань якого є залучення закладів вищої освіти до
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удосконалення системи ранньої профорієнтації молоді та її мотивації до вступу на природничі та
інженерні спеціальності.
Отже, STEM-підхід протягом кількох років впроваджується в сучасну українську освіту як
інноваційний метод, визнаний у всьому світі. Як зазначають Л. Самчук і Ю. Мойсеюк, важливу роль у
сприянні інноваціям відіграє розбудова налагодженого партнерства закладу освіти з ключовими
стейкхолдерами. Поняття «стейкхолдер» лише кілька років тому з’явилось в українському педагогічному
і соціологічному дискурсі. Втім у західній практиці воно активно використовується з середини 90-х рр.
ХХ ст., відображаючи ті особливості функціонування організацій, що забезпечують її життєдіяльність у
нестабільному висококонкурентному зовнішньому середовищі та продуктивну взаємодію в межах
внутрішнього. Найбільш відоме визначення цього поняття запропоновано відомим американським
філософом і викладачем менеджменту в Школі Darden Університету Вірджинії Р. Едвардом Фріменом у
монографії «Стратегічне управління: роль зацікавлених сторін», виданій у 1984 р., згідно з яким
«стейкхолдер – це група (індивід), яка може впливати на досягнення організацією своїх цілей або на
роботу організації в цілому» [18].
В Україні на сьогодні можна виокремити такі групи стейкхолдерів, зацікавлених у впровадженні
STEM-освіти: громадські організації, коаліції, інституції, бізнес-партнери й спонсори закладів освіти,
позашкільні заклади, центри освіти, потужні технологічні компанії тощо.
Взаємозв’язки між різними стейкхолдерами STEM-освіти та відповідним відділом Інституту
модернізації змісту освіти (ІМЗО) подано на рис. 1:

З А П И Т И,

ВИМОГИ

Громадські організації

Коаліції виробників

Бізнес-партнери
закладів освіти

ІТ-компанії
Відділ STEM

Інституції
НАПН

Інституту модернізації
змісту освіти

STEM-центри

Регіональні інститути
післядипломної освіти

STEM-лабораторії
у закладах вищої освіти

В И К О Н А Н Н Я,

РЕЗУЛЬТАТИ

Рис. 1. Співпраця та партнерство стейкхолдерів і відділу STEM-освіти ІМЗО
2015 року в Україні компаніями, навчальними закладами, асоціаціями, експертними організаціями,
муніципалітетами та ЗМІ було укладено та підписано Меморандум про створення Коаліції STEM-освіти
(STEM Education Coalition), в якому серед першочергових завдань друге місце посідає організація
профорієнтаційних проектів для молоді. Серед організацій, що підписали Меморандум, такі відомі
компанії-роботодавці, як «НАЕК Енергоатом», «Київстар», «Майкрософт Україна», Самсунг
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Електронікс», «Ericsson Україна». З іншого боку, у підписанні Меморандуму взяла участь низка
українських закладів вищої освіти і навчальних центрів, зокрема, Київський університет культури та
мистецтв, Національний технічний університет «ХПІ», Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної
Відповідальності» [19].
Організація профорієнтаційніх проектів для молоді, як відповідь на виклики нового часу,
передбачає залучення молоді у наукомісткі STEM-галузі: нейроелектроніку, робототехніку,
біоелектронну медицину, нейробіологію, математику, інженерію тощо. Виконання цього перспективного
завдання дозволить підвищити якісні характеристики й ефективність використання людського капіталу,
і, врешті-решт, задовольнити запити стейхолдеров на ринку праці.
Особливими рисами STEM-освіти, що розрізняють її з традиційним навчанням, є активне
застосування у навчальному процесі принципів інтеграції й проектного підходу.
Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції – дає змогу здійснювати:
модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничоматематичного циклу технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей
якісно нового рівня якіснішу підготовку молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти [9].
STEM-освіту часто називають «навчанням навпаки», «перевернутою освітою» тому, що шлях «від
теорії до практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку практика (придумування та конструювання
пристроїв і механізмів), а вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії і нових знань [20].
ІІІ Результати
Освіта в галузі STEM є основою підготовки робітників в області високих технологій. Тому багато
країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, США проводять державні програми в
галузі STEM-освіти. У Франції, Японії, Південній Африці навчальні заклади та різні професійні
організації займаються розробкою неформальних програм STEM-освіти (наприклад, літні табори,
позашкільні заходи, конкурси тощо), які привертають увагу молоді до STEM-професій і дають
можливість для навчання за різними творчими та інтелектуальними напрямками [3].
Найбільш активно просувають STEM-підхід в освітньому напрямку Сполучені Штати Америки.
Програма STEM впроваджується на державному рівні. Такий підхід запроваджено у багатьох провідних
університетах США (Орегонський державний університет – 169 STEM-спеціальностей, Університет
Джерджа Мейсона – 82, Колорадський університет – 50, Сент-Луїський університет – 47). Зокрема, у
провідних навчальних закладах з упровадженням STEM-освіти поряд із вивченням STEM-дисциплін
особливу увагу приділяють охороні довкілля. У коледжі Св. Олафа (штат Міннесота) вимагають, щоб
кожний студент вивчав щонайменше два курси з дисциплін STEM. А у лабораторії нанотехнологій
Каліфорнійського університету в Сан-Дієго у складі дослідницької групи працюють студенти з Білорусі,
Таїланду й Мексики. Вони проводять дослідження в галузі сонячної енергетики, зокрема, розробляють
більш дешеві й міцні панелі сонячних батарей. В США у 2013 році було введено новий
трьохкомпонентний стандарт природничо-наукової освіти: Practices – наукові та інженерні навички,
Content – основні предметні знання, Crosscutting concepts – узагальнюючі (наскрізні) уміння [20].
Один із підходів до формування та зміцнення професійних кадрів, що грамотно розуміють STEM,
– це вивчення підходів для посилення викладання курсів STEM на рівні закладу освіти. Адміністрації
інженерних інститутів за підтримки своїх факультетів створюють центри, присвячені просуванню
досконалості в інженерній підготовці. Ці центри сприяють професійному розвитку викладачів, щоб вони
вміли належним чином викладати та навчати STEM-дисциплінам на інженерних факультетах. Окрім
того, агентство США з акредитації інженерних програм (ABET) пов’язує співпрацю з інженерною
навчальною програмою завдяки двом із семи обов’язкових результатів навчання студентів. Два
результати, безпосередньо стосуються здатності студента до співпраці, тобто «здатності ефективно
працювати в команді» та «здатності ефективно спілкуватися». Роботодавці також бажають, щоб
випускники уміли співпрацювати в командах, але зазначають, що студенти-інженери до цього ще не
достатньо підготовлені [21].
Інженерна галузь все частіше розуміється як шлях до навчання протягом усього життя, а не як
подія, що відбувається лише в умовах університету. Національна інженерна академія (США) у програмі
«Інженер 2020 року: погляд на інженерну діяльність у новому столітті» та ABET, орган США з
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акредитації інженерних програм, разом визначили широкий спектр якостей та здібностей, життєво
важливих для майбутніх інженерів нової епохи. Визначені якості містять здатність займатися
самонавчанням протягом усього життя, творчо функціонувати, працювати в різних дисциплінах,
практичну винахідливість та, крім підтримки технічної експертизи в інженерних галузях, ще здатність
спілкуватися з широкою аудиторією клієнтів. Ці якості важливі для широкого кола практичної інженерної
діяльності й засвоюються в них [22].
Працівникам інженерних галузей доволі часто в своїй діяльності доводиться займатися науковою
роботою й навіть експериментальними дослідженнями. Отже, сучасний інженер – це передусім учений.
Сьогодні вченим потрібно не лише бути креативними, винахідливими щодо своїх дослідницьких
питань та розуміти їхні польові та дослідницькі методи, а й бути здатними робити набагато іншого. Це,
безумовно, не відповідає інтересам, завданням та здібностям кожного вченого, і багато вчених часто
скаржаться на занадто багато обов’язків, що відводять їх від «реальних досліджень», а деякі мають
досить вузько визначені обов’язки. Часто у багатьох не вчених все ще існує думка, що вчені – це люди,
схожі на Ейнштейна в білих халатах, які маніакально працюють з барвистими хімічними речовинами.
Звичайно, хоча це все ще поширене зображення в ЗМІ, це значною мірою не відповідає дійсності (і
давно не відповідає дійсності). У сучасній науці, зазвичай, учені повинні бути більш ніж відмінними
дослідниками, працюючи самостійно у своїх лабораторіях. Вони мають вміти співпрацювати, часто
навіть у різних дисциплінах; їм потрібно донести свої ідеї та висновки до різних зацікавлених сторін, які
приймають рішення про їх фінансування; і їм потрібно навчити наступне покоління наслідувати їх
знання і навички. Тож кар’єрні профілі вчених значно розширилися протягом десятиліть. Їм потрібно не
лише бути творчими, розуміти їхні галузі та методи дослідження, вони також мають знати, як навчати, як
каталогізувати, як заповнювати форми пропозицій, як подати свої результати для різних аудиторій, як
співпрацювати з колегами зі всього світу та ін. Сучасні наукові галузі, які існують сьогодні, і, мабуть,
будуть у майбутньому, зазвичай вимагають від учених мати різноманітні компетенції та інтереси. Отже,
протягом навчання майбутніх вчених надзвичайно важливо виходити за рамки простого знання, й
одночасно шукати та розвивати додаткові навички, риси та інтереси, необхідні хорошим або навіть
відмінним вченим [23].
Г. Сакунова та І. Мороз, досліджуючи зарубіжний досвід STEM-освіти, зауважують, що провідні
країни світу ведуть активну діяльність із залучення шкіл, ЗВО та підприємств до інтеграції STEM в освіту
і науку та, у подальшому, працевлаштування STEM-спеціалістів в усі області ринку праці [4].
На державному рівні STEM-процеси створюють необхідні умови для реалізації права громадян
України на отримання якісної, затребуваної на ринку праці, освіти, забезпечують інноваційність розвитку
й ефективність системи освіти в умовах децентралізації її управління, прискорюють інтеграцію нашої
держави у світовий економіко-освітній простір, підвищують національну безпеку і добробут українського
суспільства. значущими соціальними наслідками впровадження STEM-освіти є формування у
підростаючого покоління раннього професійного вибору, усвідомлення його значущості на
особистісному і суспільному рівні, популяризація інноваційної інженерної діяльності, підтримка
обдарованої молоді, генерування, розвиток і поширення інноваційних педагогічних технологій [1].
IV Обговорення
Л. Мартін-Хансен зазначає, що вища освіта має значення у формуванні позитивної ідентичності в
галузі STEM, оскільки активний набір вступників на спеціальності, пов’язані з наукою, технікою,
інженерією та математикою, викликає ідентичність STEM-студента – особистість протягом навчання вже
починає сприймати себе майбутнім математиком, вченим, інженером, програмістом. Завдяки
формуванню такої позитивної ідентичності згодом підвищується й прогноз щодо майбутнього
побудування кар’єри в галузі STEM [5].
Д. Карлайл і Г. Вівер дотримуються думки, що важливе значення для удосконалення підготовки
інженерів мають центри STEM-освіти (SEC). На погляд дослідників, вони інформують студентів щодо
переваг STEM-освіти та уніфікують зусилля закладів вищої освіти, підвищуючи їхню вагомість та
важливість як внутрішньо, так і зовні. Вони забезпечують фінансування STEM-програм, що надає
додаткові ресурси та стимули для впровадження STEM-освіти завдяки збільшенню кількості годин
навчальних практик (EBIPs) та науково-дослідних проектів STEM. STEM-центри доповнюють цю
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діяльність оцінюванням результатів навчання та навчальними інноваціями. На сьогодні поширюється
відкриття центрів STEM-освіти (SEC) у багатьох закладах вищої освіти США. Отже, значна увага, яка
приділяється STEM-освіті на національному рівні, посилила залучення університетів та коледжів до
реформи освіти у напрямку STEM [24].
М. Теккумру-Кайза і М. Штайн, досліджуючи наукову й математичну складові інженерної освіти,
наголошують на підвищенні рівня готовності вступників до навчання на інженерних спеціальностях й
початку кар’єри та рівня професійної підготовки фахівців. Водночас, вчені зазначають, що розробники
освітньої політики та досвідчені працівники визнають необхідність серйозного удосконалення
навчальних практик за усіма предметами STEM, особливо у сфері науки і математики. У США загальні
основні державні стандарти математики та наукові стандарти нового покоління почали надавати
уявлення про те, як має виглядати високоякісна навчальна програма з математики та науки, проте, на
жаль, це бачення кардинально відходить від змісту звичайної практики у закладах освіти [25].
На думку Н. Сергієнко, якщо раніше випускники вищих навчальних закладів мали вузько
направлену спеціалізацію, то сьогодні ринок праці диктує інші умови. У світлі розвитку технологій,
автоматизації виробництва та повсякденного життя затребуваними стають спеціалісти, здатні до
інтеграції, комунікації, командної роботи, вони повинні мати уявлення про новітні тенденції в науці і
техніці, бути впевненими у своїх силах, вміти застосовувати науково-технічні знання у реальному житті.
Всім цім вимогам відповідає STEM-освіта. Програма впровадження в начальний процес STEM-освіти
дозволить підготувати студентів до успішного працевлаштування [10].
Т. Бирюкова, О. Олар, В. Федів і О. Микитюк наводять приклад того, як STEM-освіта впливає на
професійну орієнтацію студентів за обраною спеціальністю. Дослідники зазначають, що на занятті зі
STEM-технологіями студенти демонструють презентації і коментують їх, при цьому набувають вміння
представляти свої роботи, пов’язують свої дослідження з життям, проявляють самостійність,
цілеспрямованість, наполегливість в отриманні рішення поставленої задачі. Завдяки цьому
реалізуються і принципи STEM-освіти, що об’єднують міждисциплінарний та проектний підходи,
основою яких є інтеграція природничих наук у технології, інженерну майстерність та математику.
Створюючи свої доповіді на базі проведених досліджень, студенти закладають зародки майбутніх
професійних компетентностей. Таким чином, навчальний процес стає наближеним до реальних
різноманітних напрямків науково-дослідницької та професійної діяльності [11].
В. Харламенко, аналізуючи стан сучасного ринку праці й враховуючи його динаміку, доходить
висновку, що в основі професій майбутнього будуть технології, пов’язані з STEM-освітою. Дослідниця
зазначає, що підготовка представника професій майбутнього вимагає формування в нього знань про
сучасний ринок праці, технології вибору професії, пов’язані із STEM [12].
V Висновки
Сучасна інженерна освіта передбачає реалізацію нових підходів до навчання, заснованих на
актуальному змісті освіти, що задовольняє вимоги стейхолдерів – партнерів освіти, зацікавлених,
передусім, у результатах професійної підготовки випускників. Одним з таких підходів є STEM-освіта.
Актуалізація змісту можлива за умов вивчення фундаментальних наукових дисциплін, що
базуються на сучасних, практично значущих прикладах і завданнях.
Методи, форми і засоби, які використовуються під час навчання студентів інженерних
спеціальностей, мають бути пов’язані з новими науковими й практичними розробками, що дозволяє на
практиці показати ефективність STEM-технологій і підвищити професійну спрямованість навчання та
мотивацію випускників щодо вибору професій у STEM-галузі.
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Abstract. Development of methods of formation of professional competence of students of economic specialties by
means of innovative technologies. The analysis of the modern process of preparation of specialists of different
specialties is carried out. Prospects of development of the education system of Ukraine with the use of innovative
technologies are noted. It is determined that one of the modern methods of increasing the acquisition of knowledge is
the use of innovative technologies as a means of presenting educational material. Also, pedagogical technology
reflects the tactics of pedagogical technologies implementation and is based on the knowledge of the laws of
functioning of the system "teacher - environment - student". Theoretical, methodological and organizational aspects
of teaching economic disciplines are considered. The role of innovative approaches and active methods of teaching
economic disciplines in shaping future specialists' readiness for professional activity, their economic thinking and
economic behavior is highlighted. Examples of the use of modern innovative technologies during lectures for
students of economic specialties are given. Acquired skills will help young people to think creatively, to be able to
independently find the answers to the necessary questions, to organize and summarize the material, working with
educational literature and modern computer technologies. The necessity of using interactive methods of teaching
economic subjects for students is substantiated. The methods of interactive learning and their methodical forms,
which are the most optimal for the formation of professional competence of students of economic specialties, are
considered. As a result of research, it was found that the use of active methods in the learning activities of embedded
innovative learning technologies will improve the quality of training of students. This will allow the formation of a new
generation of specialists, which is designed to effectively modernize the modern model of the national economy.
Key words: innovative teaching methods, economic knowledge, pedagogical innovations, interactive teaching
methods, learning activation tools.

Особливості використання інноваційних педагогічних технологій під час
навчання студентів економічних спеціальностей
Дуба Н. П.
Світловодський політехнічний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету, Світловодськ, Україна
Анотація. Виконано аналіз стану сучасного процесу підготовки фахівців різних спеціальностей. Означено
перспективи розвитку української системи освіти з застосуванням інноваційних технології. Визначено що
одним із сучасних методів підвищення засвоєння знань є використання інноваційних технологій як засобу
подання навчального матеріалу. Також педагогічна технологія відображає тактику реалізації педагогічних
технологій і будується на знанні закономірностей функціонування системи «педагог — середовище —
студент». Розглянуто теоретичні, методичні та організаційні аспекти викладання економічних дисциплін.
З’ясовано роль інноваційних підходів та активних методів навчання економічних дисциплін у формуванні
готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності, їх економічного мислення та економічної поведінки.
Наведено приклади використовувати сучасні інноваційні технології під час проведення лекційних занять для
студентів економічних спеціальностей, які сприятимуть творчому мисленню молоді, вмінню самостійно
знаходити відповіді на необхідні питання, систематизувати і узагальнювати матеріал, працюючи з навчальною
літературою та сучасними комп’ютерними технологіями. Oбґрунтовано необхідність використання
інтерактивних методів викладання економічних дисциплін для студентів. Pозглянуто методи інтерактивного
*
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навчання та їх організаційно-методичні форми, які є найбільш оптимальними для формування професійної
компетентності студентів економічних спеціальностей. Визначено, що використання активних методів
навчально-пізнавальної діяльності вбудованих інноваційних технологій навчання дозволить підвищити якість
підготовки студентів, сформувати нову генерацію фахівців, які покликані ефективно провести модернізацію
сучасної моделі національної економіки.
Ключові слова: інноваційні методи викладання, економічні знання, педагогічні інновації, інтерактивні ме-тоди
навчання, засоби активізації навчання.

Особенности использования инновационных педагогических
технологий при обучении студентов экономических специальностей
Дуба Н. П.
Светловодский политехнический колледж Центрально национального технического университета, Светловодск, Украина
Аннотация. Выполнен анализ современного процесса подготовки специалистов разных специальностей.
Отмечены перспективы развития украинской системы образования с применением инновационной
технологии. Определено, что одним из современных методов повышение усвоения знаний является
использование инновационных технологий как средства представление учебного материала. Также
педагогическая технология отражает тактику реализации педагогических технологий и строится на знании
закономерностей функционирования системы «педагог – среда – студент». Рассмотрены теоретические,
методические и организационные аспекты преподавания экономических дисциплин. Выяснена роль
инновационных подходов и активных методов обучения экономическим дисциплинам в формировании
готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности, их экономического мышления и
экономического поведения. Приведены примеры использовать современных инновационных технологии во
время проведения лекционного занятия для студентов экономических специальностей, которые буду
способствовать творческому мышление молодежи, умению самостоятельно находить ответы на
необходимые вопросы, систематизировать и обобщать материал, работая с учебной литературой и
современными компьютерными технологиями. Обоснована необходимость использование интерактивный
методов преподавания экономических дисциплин для студентов. Рассмотрены методы интерактивного
обучения и их организационно-методические формы, которые являются наиболее оптимальными для
формирование профессиональной компетентности студентов экономических специальностей. В результате
исследований определили, что использование активных методов учебно-познавательной деятельности
встроенных инновационных технологий обучения позволить повысить качество подготовки студентов,
сформировать новое поколение специалистов, которые призваны эффективного провести модернизацию
современной модели национальной экономики.
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І Вступ
На сьогоднішній день інноваційні технології (ІТ) охоплюють усі сфери нашого життя. Ми
зустрічаємось із застосуванням ІТ коли спілкуємось, робимо покупки, навчаємось.
Динаміка освітніх подій останнього десятиліття дала поштовх значним удосконаленням в
українській системі освіти. Першим витком стало спрямування процесу підготовки фахівців різних
спеціальностей на формування в них ключових компетентностей. Витоком другого витку являється
створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і висунення ним нових критеріїв
оцінювання якості освіти. Аналіз цих критеріїв показує, що застосування інноваційних технологій стає
нагальною потребою. ІТ стають необхідним засобом для створення високоякісної,
конкурентоспроможної освіти, здатної забезпечити підготовку кваліфікованих спеціалістів.
Особливості застосування ІТ при підготовці різноманітних видів фахівців турбують освітян всього
світу 1-7. По-перше ІТ дозволяють покращити якість навчального процесу. По-друге саме
застосування ІТ потребує динамічного вивчення, оскільки технології постійно оновлюються.
Згідно з [8] інноваційні технології – це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів
організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання
результатів. Відповідно хмарне представлення сутності інноваційних технологій в освіті наведене на
рис. 1. Педагогічні інноваційні технології змінюють та вдосконалюють функціональні зв’язки системи
«педагог–середовище–студент».
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Рис. 1. Хмара «Інноваційні технології в освіті»
Згідно з 9 проблема інноваційного розвитку освіти і освітніх інновацій є актуальною, тому що
вона викликає широкий суспільний і науковий резонанс. Інноваційна освітня діяльність передбачає
розвиток творчого потенціалу педагогів і стосується не лише створення та поширення новизни, а і зміни
у способі діяльності, стилі мислення учасників навчально-виховного процесу.
Сучасний фахівець має не просто досконало володіти знаннями, дотримуватися культури
спілкування і культури поведінки, знати психологію поведінки, але і вміти критично мислити, бути
гнучким, використовувати новітні комп’ютерні засоби, вміти знаходити найсучаснішу інформацію, що
стосується конкретної сфери діяльності з метою подальшого практичного застосування. В умовах
ринкових відносин важливо, щоб молода людина була не тільки підготовлена до майбутнього як
знавець своєї спеціальності, а й розуміла загальнолюдську моральність, необхідність дотримання
правил професійної етики.
Щоб навчити молодь нестандартно, творчо мислити, необхідні інноваційні підходи до викладання
дисциплін, нестандартні методи і форми навчання – інтерактивні методи. Тому, в сучасних умовах
поглиблення конкурентної боротьби на ринку праці, вивчення та використання інноваційних технологій
навчання у системі освіти України є надзвичайно важливим.
Стан системи oсвіти сьогодні зумoвлюється інформаційною ревoлюцією та зростанням обсягу
знань, ускладненням і розширенням навчального матеріалу. Традиційні методики поступовo втрачають
свою ефективність, тому необхідно впроваджувати в навчальний процес сучасні педагогічні технології.
В інноваційних технологіях закладені величезні можливості для підготовки компетентних і мобільних
випускників, здатних успішно функціонувати в різних соціально-професійних спільнотах.
Cучасний ринок праці висуває до молодих фахівців нові вимоги ділової активності: це не тільки
компетентність, професіоналізм, але і комунікабельність, ініціативність, відповідальність, самостійність,
здатність пристосовуватися до складних ринкових умов [10].
Використання педагогічних технологій у навчальному процесі сприяє формуванню
конкурентноздатного фахівця. За визначенням В. Г. Кременя, «під педагогічною технологією слід
розуміти вивчення, розробку й системне використання принципів організації навчального процесу на
основі новітніх досягнень педагогіки, психології, теорії управління та менеджменту, інформатики,
соціології тощо для розробки таких засобів навчання, що підвищують ефективність навчального
процесу» [11].
Застосування інтерактивного навчання формує у студентів компетентність, розширює їх
пізнавальні можливості в здобутті, аналізі та застосуванні інформації, а також є базою формування
умінь та навичoк у майбутній прoфесійній діяльності. Студенти навчаються ухвалювати важливі
рішення, мають можливість спілкуватися та розвивати професійні вміння та навички. У них з’являється
глибока внутрішня мотивація» [12]. Конфуцій писав: « Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я
трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю – я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й
роблю – я набуваю знань. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром». Ці слова є своєрідним
поясненням інтерактивного навчання, з яким безпосередньо пов’язані педагогічні інновації.
Сучасне навчання студентів неможливе без використання інформаційно-комунікативних
технологій, які дозволяють реалізувати диференційований підхід до студентів з різним рівнем готовності
до навчання. Інформаційно-комунікативні технології – з одного боку, це потужний інструмент для
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отримання студентом найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу
до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо [13].
Сучасний студент вимушений обробляти великий обсяг інформації, тому вміння користуватись
пошуковими системами, застосовувати принципи відбору та аналізу отриманої інформації являється
первинним. Для покращення засвоєння поданої у межах навчального курсу інформації серед
традиційних форм та методик викладання, все частіше використовуються інтерактивні методи.
Інтерактивні методи навчання є дієвим засобом впровадження нових освітніх технологій [14].
У роботі 15 зазначено, що стрімкий розвиток інноваційних технологій стає причиною освітніх
реформ, які перетворюють освіту на продуктивний сектор економіки; а в Україні повинен
забезпечуватися прискорений, інноваційний розвиток освіти шляхом оновлення змісту освіти та
організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад
економіки, сучасних науково-технічних досягнень. На жаль, інноваційна діяльність у сфері освіти в
Україні характеризується відсутністю цілісності та системності у розробці, обґрунтуванні та освоєнні
інновацій.
З огляду на побудову суспільства на ґрунті ринкових відносин потреба у фахівцях економічної
сфери завжди залишається актуальною. Вивчення економічних дисциплін з використанням інноваційних
технологій, комп'ютерної техніки і новітньої інформації – один із способів оптимізації та
урізноманітнення навчально-виховального процесу.
Особливого значення в процесі підготовки фахівців економічної сфери набуває проблема
формування комунікативної професійної компетентності як складової загальної професійної
компетентності.
На сьогоднішній день важливим є формування в сучасних фахівців економічної культури, що
передбачає високий рівень фахової підготовки, дотримання законодавства України, правил професійної
етики і норм загальнолюдської моралі. Економічна освіта молоді є важливою складовою подальшого
розвитку ринкових відносин в Україні. Студенти–економісти XXI ст. навчаються в період формування ―
нової економіки інформаційного суспільства. Активне впровадження сучасних інформаційних технологій
у життя людини призвело до розвитку інноваційних процесів і в освіті.
Метою роботи є розробка методики формування професійної компетентності студентів
економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій
ІІ Матеріал і методи дослідження
Вивчення публікацій та їх аналіз свідчить, що дослідженню проблем управління якістю освіти
останнім часом приділяється достатньо уваги. Автори більшості публікацій найчастіше звертають увагу
на реформування системи освіти, шляхом провадження інформаційних технологій та різноманітних
інноваційних проектів, які мають підтримувати “технологічність” управління освітнім процесом і його
якістю.
Деякі вчені відмічають важливі елементи індивідуалізації самостійної роботи студентів –
мотивація, візуалізація, раціональне поєднання різних технологій під час викладанні навчального
матеріалу, наголошують на використанні телекомунікаційних мереж в сукупності з традиційними
технологіями, що відкриває нові можливості, основними з яких є:розширення доступу до навчальнометодичної літератури, організація оперативної консультативної допомоги, розвиток бази для
самоосвіти.
Згідно з 16, якість життя і освітній потенціал українського суспільства багато в чому
визначається рівнем освіти і культури населення, його світоглядною орієнтацією і духовним розвитком,
можливістю систематично отримувати і використовувати необхідну інформацію. Ці чинники впливають
на ступінь включеності українського суспільства в національні і світові загальнолюдські процеси
прогресивного розвитку. Освіта, що відповідає сучасним потребам суспільства і ринку праці, виступає
могутнім адаптивним потенціалом у швидкоплинному трансформуючому суспільстві досучасних соціоекономічних реалій, що стає найважливішою умовою успішного і стійкого суспільного розвитку.
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Якість економічної освіти є багатогранною, визначальною категорією, яка характеризується
складністю структури, внутрішніми і зовнішніми компонентами, потребує комплексного системного
вивчення, формує сутність і різноманітні напрями досліджень.
Комплексне системне вивчення визначається тим, що:
1) процеси глобалізації вимагають високого рівня знань з іноземної (англійської як міжнародної)
мови для ефективної співпраці на рівні: вітчизняне підприємство (організація) – закордонне
підприємство (організація), а також з метою саморозвитку (самоосвіти) фахівця шляхом одержання
професійно-значущої інформації з іншомовних джерел;
2) динамічний розвиток освіти різних країн пропонує значну кількість освітніх продуктів
(навчальних програм, методичних комплексів, інформаційних освітніх технологій та ін.), що, у свою
чергу, зумовлює необхідність їх більш ретельного аналізу та впровадження в навчальний процес;
3) комунікативна професійна компетентність студентів економічних спеціальностей не була
глибоко досліджена і вимагає більш детального вивчення з точки зору її змістового наповнення, а
також аналізу та добору ефективних технологій її формування.
Враховуючи актуальність зазначеної проблеми, її недостатню теоретичну розробленість і
практичне упровадження, об’єктивну потребу і соціальну значущість, актуальним є питання формування
професійної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій.
Основним завданням досліджень, що проводяться є розвиток творчих здібностей та уміння
критично мислити студентів,
Розвиток здібностей, творчого, логічного мислення студентів реалізується як показано на рис. 2.

Рис. 2. Граф зв’язків розвитку здібностей студентів
Для впровадження будь-якої інновації потрібні затрати: час, людські ресурси, програмні засоби
реалізації. Основним впровадником інноваційних методів є викладач. Основною метою впровадження
інноваційних методів є активізація здібностей студента до навчання. При цьому слід враховувати, що
кожний інноваційний підхід потребує доробки для застосування у конкретних умовах, що мають власну
специфіку.
Завдання сучасної освіти не тільки дати студентам необхідні фахові знання, але і творче
мислення,що в жодній діяльності не виникає під тиском, тому важливим при проведенні навчальних
занять з економічних дисциплін є створення доброзичливого психологічного клімату, атмосфери
співпраці, які позитивного впливають на розвиток інтелектуальних здібностей майбутнього фахівця.
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Специфіка економічних предметів створює найбільш широкі можливості для цілеспрямованого
формування не тільки практичних, але й інтелектуальних умінь для досягнення тих навчально-виховних
цілей, які постають перед сучасною освітою [17].
ІІІ Результати
Під час викладання дисциплін застосовуються різні види інноваційних технологій, наведені
на рис. 3.

Рис. 3. Види інноваційних технологій
Розглянемо детальніше застосовні інноваційні технології.
Особистісно-орієнтоване навчання (ООН). При використанні ООН студенти вивчають
наведені на рисунку 4 об’єкти, розвиваючі при цьому свої здібності.

Рис. 4. Зв'язок між об’єктами ООН та здібностями студента
Індивідуальний диференційований підхід у навчанні (ІДПН). Для певної групи студентів
завжди притаманні деякі особливості, що вимагає використання диференціації навчання. Правильне
застосування такої диференціації дозволяє стимулювати психічний розвиток студента. На рис. 5
наведені основні види індивідуалізації та диференціації навчання.
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Зовнішньо-групова
індивідуалізація

Внутрішньо групова індивідуалізація та
диференціація навчальної роботи

Індивідуалізація навчання
у ході фронтальних занять

оволодіння навчальним змістом в
індивідуальному темпі, прискореному
або уповільненому у випадках
акселерації чи гальмування розвитку

проведення занять за індивідуально окресленим
для кожного студента навчальним планом, або за
декількома планами, що створюються для кожної
умовно виділеної підгрупи студентів

застосування ефективних
прийомів, які забезпечують
урахування індивідуальних
відмінностей кожної дитини

Рис. 5. Види диференціації навчання
Нетрадиційні форми і методи навчання (НФМН). НФМН можна розділити на форми, що
застосовуються під час аудиторних занять, та поза аудиторні форми. Розглянемо застосування
нетрадиційних форм проведення лекційних занять. Серед основних видів таких занять:
‒ проблемна лекція;
‒ лекція-діалог;
‒ лекція-конференція;
‒ відео-лекція.
Проблемна лекція представляє собою заняття організоване згідно зі схемою на рисунку 6.

Рис. 6. Схема організації проблемної лекції
Демонстрація можливих шляхів вирішення проблемної ситуації допомагає студенту набути
необхідних знань і досвіду, в той час як самостійний пошук рішення активізує їх творчі здібності.
Звичайно можна комбінувати види вирішення проблемної ситуації. Алгоритм підготування проблемної
лекції наведений на рисунку 7. Набуте в результаті вміння розв’язувати проблеми знадобиться
студентам у повсякденному житті та збільшить їх цінність як професіоналів.

Рис. 7. Підготовка проблемної лекції
Лекцiя-діалог являється більш складною формою організації заняття, оскільки вимагає від
викладача вміння правильно формувати діалог, направляти хід діалогу у необхідне русло. Порядок
проведення лекції-діалогу наведений на рисунку 8.
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Рис. 8. Проведення лекції діалогу
Відповідно лекція-конференція є гібридом лекційного заняття і наукової конференції (рис. 9).

Рис. 9. Схема проведення лекції-конференції
Викладач може коментувати доповіді студентів, доповнювати. Студенти слухачі задавати
запитання. Цей вид лекції активізує здатність студентів до самопідготовки, дозволяє виявити схильність
студентів до педагогічної роботи.
Відео-лекція звичайно складається з перегляду відібраних викладачем матеріалів і допомагає
студенту наочно осмислити поданий матеріал. Перегляд матеріалів слід супроводжувати коментарями
викладача, обговоренням, студентам пропонується сформулювати висновки, узагальнення.
Працюючи над проблемою втілення інноваційних процесів в сучасну освіту, запропоновано під
час проведення лекційних занять для студентів економічних спеціальностей використовувати сучасні
інноваційні технології, які сприятимуть творчому мисленню молоді, вмінню самостійно знаходити
відповіді на необхідні питання, систематизувати і узагальнювати матеріал, працюючи з навчальною
літературою та сучасними комп’ютерними технологіями.
Згідно з 18 серед позааудиторних НФМН можна виділити види, наведені на рисунку 10.
Як зазначено вище (про проблемну лекцію) метод вирішення проблем, являється ефективним
методом при викладанні економічних дисциплін. Основною задачею викладача при застосуванні цього
методу є привиття студентам вмінь і навичок до аналізу проблемних ситуацій, логічного їх осмислення,
методів і прийомів їх вирішення.
Проблемна ситуація на відміну від традиційних не має визначеного рішення, і задача студентів
полягає у формуванні декількох шляхів розв’язання поставленої задачі, і виборі серед них
оптимального.
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Рис. 10. Види позааудиторних НФМН
На основі суперечностей можна виділити ряд проблемних ситуацій, які наведені на рисунку 11.
Приклад: урок на тему «Попит, пропозиція, ринкова ціна». Після розгляду найголовніші

Пошук шляхів використання економічні чинники (ціна одного товару, ціни інших товарів, доходи покупців, смаки на
наявних знань у нових умовах уподобання покупців, очікування покупців). Формування практичної задачі використання
отриманих знань.

Наявні протиріччя суджень

При вивченні економіки часто доводиться пояснювати навчальний матеріал, у якому
стикаються судження «можливо-неможливо», «раціонально-нераціонально», «впливає на
процес позитивно чи негативно» і ін.
Приклад: лекція на тему «Технологія створення підприємства», викладач ставить перед
студентами проблемне запитання: «Як створити підприємство в умовах нестачі капіталу?»

Ситуації, в яких із різноманітних Приклад, у процесі виконання практичної роботи «Визначення структурних елементів
знань чи способів дії потрібно виробництва» студентам пропонується вибрати чинники виробництва (земля, праця,
капітал, здібності до підприємництва, інформація).
вибрати необхідні
Відома психологічна закономірність – вплив попереднього досвіду на процес засвоєння

Виникнення ускладнень під нових знань і способів дії, у науковій літературі зустрічається під назвами «психологічний
бар’єр» попереднього досвіду, «явище інтерференції» і «явище від’ємного переносу».
впливом «психологічного
бар’єру» попереднього досвіду Студенти не можуть звільнитися від звичних способів дії й піти шляхом нових,
оригінальних рішень. Це протиріччя – джерело створення проблемних ситуацій.

Рис. 11. Види проблемних ситуацій
Щоб створити проблемну ситуацію, треба поставити перед студентами таке практичне або
теоретичне завдання, під час виконання якого вони відкривають для себе нові знання або способи дії.
Для більшої зацікавленості студентів у вивченні економічних дисциплін та їх самоосвіти
використовують метод проектів [19], це педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних
знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Німецький педагог А. Флітнер
характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум,
серце і руки ("Lernen mit Kopf, Herz und Hand"), тобто осмислення самостійно добутої інформації
здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.
За реаліями сьогодення будь-які з розглянутих інноваційних педагогічних технологій вимагають
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ): наочність, яскравість та різноманіття
донесення до студентів інформації засобами ІКТ доведене . Особливості застосування ІКТ для
викладення економічних дисциплін це тема окремого дослідження.
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IV Обговорення
Описані вище методи, на думку автора, дозволяють ефективніше використовувати час
навчального заняття, долаючи основні недоліки лекції, забезпечуючи активність, свідомість, міцність
знань студентів. Адже такий вид роботи, як визначення ключових слів повідомлення, сприяє
формуванню у студентів уміння виділяти в тексті головне, істотне, допомагає їм структурувати текст та
схематично зважувати інформацію. Уміння їх визначити дозволяє швидко зорієнтуватися в матеріалі,
відшукати та узагальнити необхідну інформацію. Правильно визначивши ключові слова тексту, які по
суті є "смисловими віхами” повідомлення, студент без утруднень може визначити концепт
повідомлення, об’єднавши виділені слова в речення, яке буде слугувати відображенням смислової
структури повідомлення. Неправильне виділення ключових слів є свідченням нерозуміння
опрацьованого матеріалу.
Заняття, які включають інноваційні форми їх проведення, сприяють не тільки систематизації і
поглибленню теоретичних знань, але й залучають студентів до активної та творчої діяльності,
розвивають уміння узагальнювати, відстоювати свою точку зору, закріплюють розуміння основних
термінів і понять дисципліни. Водночас формується пізнавальний інтерес до дисципліни, студенти
вчаться логічно мислити, розвивають творче мислення, інтуїцію, вміння працювати в команді.
Тому застосування інновацій в освітній системі є удосконалення процесу навчання, полегшення
сприйняття інформації, підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.
V Висновки
Головний вектор розвитку сучасної освіти визначається загальним спрямуванням на процес
входження вітчизняної вищої школи до європейського та світового освітнього простору.
На підставі проведеного аналізу з урахуванням наукових досліджень та методичної літератури
щодо впровадження інноваційних методів навчання у сучасній освіті визначено, що:
‒ пріоритетом національної концепції реформування і модернізації освіти є створення
інноваційного освітнього середовища у навчальних закладах через сприяння прогресивним
нововведенням, в тому числі імплементації інноваційних методів навчання як складової частини
формування навчального закладу інноваційного (підприємницького) типу;
‒ саме застосування широкого діапазону новітніх методів навчання стане однією з ознак
інноваційних закладів і започаткує процес інтернаціоналізації сучасної освіти;
‒ у сучасній педагогіці має місце багатоваріантність інноваційних методів навчання,
спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх інтелектуальної діяльності,
формування вмінь та навичок критичного осмислення професійної проблеми, здатності самостійно
опрацьовувати інформацію, набуття якостей, що стануть у нагоді в майбутньому професійному житті;
‒ кожний навчальний заклад створює свою базу найбільш часто використовуваних інноваційних
методів із врахуванням специфіки викладацького складу, контингенту студентів, особливостей
спеціальностей, фахівців з яких готує конкретний вищій заклад, матеріально-технічного забезпечення та
ін.
Таким чином, упровадження в навчальний процес сучасних педагогічних інноваційних та
інформаційних технологій сприяють підготовці висококваліфікованих, конкурентноздатних фахівців.
Перспективним у цьому плані вбачаємо дослідження застосування інформаційно-комунікативних
технологій при вивченні економічних дисциплін, що сприяють швидкому засвоєнню матеріалу,
формуванню фахової компетентності студентів, розвитку сучасного економічного мислення.
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Abstract. The article analyses the competence potential of current syllabi in chemistry (Years 7–9), mathematics
(Years 5–9) and informatics (Years 5–9), including syllabi for Year 9 students of general secondary education
institutions (GSEI) with an in-depth study of mathematics/chemistry, from the standpoint of equivalence of all key
competencies at all stages of study proclaimed by the New Ukrainian School. The topics that can be successfully
used to implement the competency-based approach and optimize the learning process due to interdisciplinary
integration according to the proposed algorithm are identified. The algorithm steps are: on the basis of the
chemical/economic problem, mathematical model variables are introduced and described; a mathematical model is
created; mathematical model solution is found using Solver add-in of the spreadsheet program MS Excel; the
numerical solution is interpreted in terms of the problem being solved. This approach contributes to the development
of mathematical, information and digital competencies, competencies in natural sciences and technologies, initiative
and entrepreneurship as key competencies of the New Ukrainian School during the educational process in
mathematics, chemistry and informatics in Year 9 of GSEI. The described algorithm for problem-solving is proposed
to be applied to problems connected with calculating a mass fraction of a solute in a solution formed by mixing
several solutions (typical chemical problems on the topic “Calculations related to the composition of solutions”) and
tasks involving the concept of percentage or mass ratio of components of the mixture/alloy formed from two or more
input mixtures/alloys (typical algebraic problems on the topic "Percentage calculations"). The authors demonstrate
potential of the developed algorithm use for optimization economic problems solving in order to implement the crosscutting content line “Entrepreneurship and financial literacy” in the informatics educational process (the topic
“Creating and processing models using examples of tasks from different subject areas in various software
environments”). Three tasks were solved and illustrated with screenshots, and the new, clear to students, approach
for solving systems of linear algebraic equations using MS Excel spreadsheets (they are traditionally proposed to be
solved using not studied in school inverse matrix) was proposed.
Key words: mathematical modeling, integration of science and mathematics disciplines, New Ukrainian School,
competence in math, competences in natural sciences and technologies, information and digital competence,
initiative and entrepreneurship.

Розв’язування задач у MS Excel, як спосіб розвитку деяких ключових
компетентностей, під час вивчення хімії, математики та інформатики у
ЗЗСО
Семчук А. Р., Юзькова В. Д.
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Чернівці, Україна
Анотація. У статті здійснено аналіз компетентнісного потенціалу діючих навчальних програм з хімії (7-9
класи), математики (5-9 класи) та інформатики (5-9 класи), зокрема, програм для учнів 9-х класів закладів
загальної середньої освіти (ЗЗСО) з поглибленим вивченням математики/хімії, з позицій проголошеної Новою
українською школою рівнозначності усіх ключових компетентностей на всіх етапах навчання. Визначено теми,
які можна успішно використовувати для реалізації компетентнісного підходу та оптимізації процесу навчання
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шляхом міжпредметної інтеграції за таким алгоритмом: виходячи з умови хімічної/економічної задачі,
вводяться та описуються змінні майбутньої математичної моделі; створюється математична модель;
розв’язок одержаної математичної задачі знаходиться за допомогою надбудови Пошук розв’язку табличного
процесора MS Excel; одержаний числовий розв’язок інтерпретується у термінах розв’язуваної прикладної
задачі. Такий підхід сприяє розвитку математичної та інформаційно-цифрової компетентностей,
компетентностей у природничих науках і технологіях та ініціативності і підприємливості як ключових
компетентностей Нової української школи під час навчального процесу з математики, хімії та інформатики у 9х класах ЗЗСО. Описаний у статті алгоритм розв’язування задач пропонується застосовувати до завдань на
обчислення масової частки розчиненої речовини у розчині, утвореному внаслідок змішування кількох вихідних
розчинів (типові хімічні задачі з теми «Обчислення, пов’язані зі складом розчинів») та завдань, що включають
поняття відсоткового вмісту або масових відношень компонентів суміші/сплаву, що утворюється з двох чи
більше вихідних сумішей/сплавів (типові алгебраїчні задачі з теми «Відсоткові розрахунки»). Також авторами
продемонстровано можливість застосування розробленого алгоритму для розв’язування оптимізаційних задач
економічного змісту з метою реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» у
навчальному процесі з інформатики (тема «Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних
предметних галузей в різних програмних середовищах»). У роботі розв’язано і проілюстровано скріншотами
три задачі, а також запропоновано новий, зрозуміліший учням, підхід до розв’язання системи лінійних
алгебраїчних рівнянь з використанням електронних таблиць MS Excel (у літературі традиційно пропонується
розв’язувати їх з використанням оберненої матриці, що не вивчається в школі).
Ключові слова: математичне моделювання, інтеграція природничо-математичних дисциплін, Нова
українська школа, математична компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, компетентності у
природничих науках і технологіях, ініціативність і підприємливість.

Решение задач в MS Excel, как способ развития некоторых ключевых
компетентностей, при изучении химии, математики и информатики в
УОСО
Семчук А. Р., Юзькова В. Д.
Институт последипломного педагогического образования Черновицкой области, Черновцы, Украина
Аннотация. В статье проанализирован компетентностный потенциал действующих учебных программ по
химии (7-9 классы), математике (5-9 классы) и информатике (5-9 классы), в том числе, программ для
учащихся 9-х классов учреждений общего среднего образования (УОСО) с углубленным изучением
математики/химии, с позиции провозглашенной Новой украинской школой равнозначности всех ключевых
компетентностей на всех этапах обучения. Определены темы, которые можно успешно использовать для
реализации компетентностного подхода и оптимизации процесса обучения путем межпредметной интеграции
по следующему алгоритму: исходя из условия химической/экономической задачи, вводятся и описываются
переменные будущей математической модели; создается математическая модель; решение полученной
математической задачи находится с помощью надстройки Поиск решения табличного процессора MS Excel;
полученное числовое решение интерпретируется в терминах решаемой прикладной задачи. Такой подход
способствует развитию математической и информационно-цифровой компетентностей, компетентностей в
естественных науках и технологиях, а также, инициативности и предприимчивости как ключевых
компетентностей Новой украинской школы во время учебного процесса по математике, химии и информатике
в 9-х классах УОСО. Описанный в статье алгоритм решения задач предлагается применять к задачам на
вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе, образованном в результате смешивания
нескольких исходных растворов (типичные химические задачи по теме «Вычисления, связанные с составом
растворов») и задач, включающих понятие процентного содержания или массовых отношений компонентов
смеси/сплава, образующийся из двух или более выходных смесей/сплавов (типичные алгебраические задачи
по теме «Процентные расчеты»). Также авторами продемонстрирована возможность применения
разработанного алгоритма для решения оптимизационных задач экономического содержания с целью
реализации сквозной содержательной линии «Предприимчивость и финансовая грамотность» в учебном
процессе по информатике (тема «Создание и обработка моделей на примерах задач из разных предметных
областей в различных программных средах»). В работе решено и проиллюстрировано скриншотами три
задачи, а также предложен новый, понятный ученикам, подход к решению системы линейных алгебраических
уравнений с использованием электронных таблиц MS Excel (в литературе традиционно предлагается решать
их с использованием обратной матрицы, что не изучается в школе).
Ключевые слова: математическое моделирование, интеграция естественно-математических дисциплин,
Новая украинская школа, математическая компетентность, информационно-цифровая компетентность,
компетентности в естественных науках и технологиях, инициативность и предприимчивость.
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І Вступ
У концепції НУШ значна увага приділяється реалізації компетентнісного підходу в освіті через
формування десяти ключових компетентностей здобувача освіти, що передбачає зміщення акцентів
навчання із накопичення знань, формування умінь і навичок на вироблення і розвиток умінь діяти,
застосовувати набутий досвід у конкретних життєвих ситуаціях.
Важливий акцент змін у концепції НУШ пов'язаний із тим, що визнається рівнозначність усіх
ключових компетентностей на всіх етапах навчання. Тобто кожна освітня галузь має освітній потенціал,
необхідний для формування кожної ключової компетентності. Цей потенціал має бути реалізований
наскрізно у процесі вивчення кожного предмета або курсу [1].
З огляду на вищезазначене, впровадження компетентнісного підходу повинно відбуватися у
тісному взаємозв’язку з процесами інтеграції навчальних дисциплін. Важливою умовою інтеграції
природничо-математичних та технологічних дисциплін є застосування методу моделювання. У процесі
моделювання об’єктів із області природознавства, якісно нового характеру набувають інтеграційні
зв'язки, які об’єднують різні галузі знань. Цей метод дозволяє, з одного боку, зрозуміти структуру різних
об’єктів; навчитися прогнозувати наслідки впливу на об’єкти дослідження і керувати ними; а з іншого
боку – оптимізувати процес навчання, розвивати ключові компетентності [2].
Отже, актуальним є дослідження, пов’язані із застосуванням методу математичного моделювання
з метою реалізації компетентністного підходу через міжпредметну інтеграцію хімії, математики та
інформатики.
Мета роботи: продемонструвати можливість застосування методу математичного моделювання
задач та знаходження їх розв’язків у середовищі табличного процесора MS Excel в якості інтегрованого
підходу до формування деяких ключових компетентностей НУШ, а саме: математичної, інформаційноцифрової компетентностей, компетентностей у природничих науках і технологіях та ініціативності і
підприємливості під час вивчення хімії, математики та інформатики у 9-их класах ЗЗСО.
ІІ Матеріал і методи дослідження
У роботі були використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез та моделювання.
Метод аналізу застосований для вивчення змісту діючих навчальних програм з хімії, математики та
інформатики для учнів 7-9 класів ЗЗСО, а також сутності понять математичної, інформаційно-цифрової
компетентностей, компетентностей у природничих науках та технологіях та ініціативності та
підприємливості згідно визначень поданих у концепції НУШ та у програмах з конкретних дисциплін.
Синтетичний метод та метод моделювання використано для розробки загального алгоритму, який
можна застосовувати для розв’язування прикладних задач під час вивчення певних тем з хімії,
математики та інформатики з метою формування зазначених ключових компетентностей.
Розпочнемо із розгляду математичної компетентності як однієї із ключових компетентностей
НУШ. Математична компетентність включає культуру логічного і алгоритмічного мислення; уміння
застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для розв’язування прикладних задач у
різних сферах діяльності; здатність до розуміння і використання простих математичних моделей та
уміння будувати такі моделі для вирішення проблем [3].
Предмет хімія відкриває широкі можливості для розвитку математичної компетентності учнів.
Згідно навчальної програми «Хімія, 7-9 класи» для ЗЗСО, математична компетентність під час вивчення
хімії передбачає оволодіння здобувачами освіти таких умінь: застосовувати математичні методи для
розв‘язування завдань хімічного характеру; використовувати логічне мислення, зокрема, для
розв’язування розрахункових і експериментальних задач, просторову уяву для складання структурних
формул і моделей речовин; будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми, складати моделі хімічних
сполук і процесів [4].
На нашу думку, одним із найсприятливіших типів хімічних задач для формування математичної
грамотності учнів ЗЗСО є задачі з тем «Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини»
(7-й клас), «Розчини» (9-й клас, рівень стандарту), «Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої
речовини» та «Обчислення, пов’язані зі складом розчинів» (9-й клас, рівень поглибленого вивчення
хімії). Ці задачі пов’язані із використанням поняття масової частки розчиненої речовини у водному
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розчині, масових часток компонентів у суміші твердих, рідких або газоподібних речовин чи масових
часток компонентів у сплаві. Добре розвиває математичну компетентність учнів, а саме «здатність до
розуміння і використання простих математичних моделей та уміння будувати такі моделі для вирішення
проблем», розв’язування дещо складніших задач із зазначеної теми, в яких розчин (або сплав)
утворюється в результаті змішування двох і більше вихідних розчинів (сплавів) з однаковим якісним,
але різним кількісним складом.
Зазначимо, що задачі, пов’язані з обчисленням масової частки компонента у розчині, суміші чи
сплаві, наявні також у шкільному курсі алгебри 7-го класу у межах теми «Лінійні рівняння та їх системи
як математичні моделі текстових задач» та курсі алгебри 9-го класу для учнів ЗЗСО з поглибленим
вивченням математики в рамках теми «Відсоткові розрахунки» як задачі на визначення відсоткового
вмісту певного компонента в суміші або розчині. Такі задачі у курсі математики сприяють формуванню в
учнів основних компетентностей у природничих науках та технологіях, які, згідно навчальної програми
«Математика, 5-9 клас», передбачають розвиток наступних умінь: вивчати і розпізнавати проблеми, що
виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики; будувати та досліджувати
математичні моделі природних явищ і процесів [5].
Проте способи, які пропонують учням вчителі математики для розв’язування таких задач,
відрізняються від тих, що зазвичай використовуються вчителями хімії, що порушує цілісність сприйняття
учнями навчального матеріалу та перешкоджає успішному формуванню математичної компетентності
на уроках хімії та компетентностей у природничих науках і технологіях під час вивчення математики.
Вчителі хімії частіше застосовують синтетичний метод та «правило діагоналей», натомість вчителі
математики надають перевагу алгебраїчному методу. Але, як правило, вчителі не використовують
комп’ютерну техніку для розв’язування задач, а, отже, нехтують однією з можливостей розвитку
інформаційно-цифрової компетентності, яка передбачає «впевнене, а водночас критичне застосування
інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією…,
володіння основами програмування…» [3]. Причому формування інформаційно-цифрової
компетентності під час вивчення курсів математики та хімії прописано у відповідних навчальних
програмах і передбачає розвиток наступних умінь: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати
алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи;
знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень [5];
використовувати сучасні пристрої для одержання хімічної інформації, її обробки, збереження і
передавання; створювати інформаційні продукти хімічного змісту [4].
Задачі на визначення масової частки компонента у суміші, сплаві чи розчині, на нашу думку,
можна також розв’язувати на уроках інформатики під час вивчення у 9-му класі теми «Створення і
опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія,
біологія тощо) в різних програмних середовищах» (розділ «Комп’ютерне моделювання») [6] з метою
посилення формування однієї із ключових компетентностей НУШ – компетентності у природничих
науках і технологіях. Зазначимо, що ця компетентність передбачає, зокрема, «наукове розуміння
природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності» [3], а отже
використання задач на визначення масової частки у навчальному процесі з інформатики сприятиме її
формуванню. Враховуючи, що наявні підручники з інформатики для учнів 9-го класу практично не
містять прикладних задач з хімії, а отже приділяють недостатньо уваги розвитку хімічної складової
компетентності у природничих науках та технологіях, створення простих математичних моделей
хімічних задач та їх розв’язування засобами табличного процесора MS Excel сприятиме реалізації
компетентнісного підходу в освіті.
ІІІ Результати
Практичне впровадження запропонованого підходу продемонструємо на прикладах (задачах) з
підручників хімії та математики для 9 класу.
Задача 1. У двох сплавах маси міді та цинку відносяться як 5 : 2 і 3 : 4. Скільки треба взяти
кілограмів першого сплаву та скільки другого, щоб, сплавивши їх, отримати 28 кг нового сплаву з
рівним вмістом міді й цинку? [7]
83

ISSN 2307-9770. Engineering and Educational Technologies, 2019, 7 (4), 80–95.
CC-BY © KrNU, EETECS, Semchuk A., Yuzkova V., 2019

Створимо математичну модель задачі 1. Для цього позначимо масу першого сплаву, яку
використаємо при створенні нового сплаву, через x1 (кг), а другого – через x2 (кг). Тоді їх сума повинна
дорівнювати масі нового (третього) сплаву, а це означає, що повинна виконуватися рівність
x1  x2  28 . Маса міді у третьому сплаві рівна сумі мас міді, яка міститься в x1 (кг) першого сплаву та
3 
4 
5
2
в x2 (кг) другого сплаву, тобто сумі  x1  x 2  , аналогічно маса цинку –  x1  x 2  . З умови
7 
7 
7
7
5
3
2
4
задачі вміст міді та цинку у третьому сплаві має бути однаковим, тобто x1  x2  x1  x2 .
7
7
7
7
Помноживши останню рівність на 7 та звівши подібні члени, отримаємо таке рівняння 3 x1  x2  0 . За
умовою задачі, одержані рівняння повинні виконуватися одночасно, тому математична модель нашої
задачі має вигляд:
 x1  x2  28

(1)
 3x1  x2  0
 x  0, x  0.
2
 1
Зауважимо, що останні дві умови (нерівності) є природними, оскільки маси двох використаних
сплавів не можуть бути від’ємними.
Розв’язок математичної задачі (1) знайдемо, скориставшись надбудовую Пошук розв’язку
електронних таблиць Microsoft Excel (у деяких версіях цю надбудову називають Розв’язувач, а в
російськомовних інтерфейсах Поиск решения або Решебник). У новому електронному аркуші Microsoft
Excel створюємо електронний шаблон для розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР),
показаний на рис. 1. Для кращого розуміння зробимо пояснення до рис. 1. У математичній моделі x1 –
маса першого сплаву, яку використаємо для створення нового сплаву, тобто x1 – це два в одному:
означає перший сплав і маса (число) цього сплаву, тому в третьому рядочку, починаючи із стовпчика F,
вказано назви змінних, а у четвертому – їхні числові значення. Починаючи з сьомого рядочка і далі,
вказуються дані про кожне рівняння СЛАР згідно інформації, яка вказана у шостому рядочку.

Рис. 1. Шаблон для розв’язання СЛАР
Вияснимо, як підготувати шаблон під розміри розв’зуваної СЛАР. Для цього виділяємо діапазон
F4:F7 (правий стовпець шаблону) і методом перетягування, встановивши курсор мишки на маркер
виділеної області (чорний квадратик у правому нижньому куті) таким чином, щоб він перетворився у
тоненький знак «+», а потім, утримуючи ліву клавішу мишки (не відпускаючи її), протягуємо вправо на
стільки стовпчиків, щоб кількість змінних СЛАР відповідала кількості змінних на екрані. Потім виділяємо
нижній рядочок розширеної нижньої таблиці і протягуємо виділену область вниз настільки, щоб кількість
рівнянь СЛАР співпадала із кількістю рівнянь на екрані (див. рис. 2).
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Рис. 2. Адаптований шаблон для розв’язування СЛАР
Приступимо до заповнення створеного шаблону даними розв’язуваної СЛАР. Сьомий рядочок
шаблону заповнюємо даними першого рівняння задачі (1): у клітинці Е7 набираємо значення правої
частини рівняння (число 28), у клітинці F7 - число при x1 , а у клітинці G7 – коефіцієнт при другій змінній
x2 (число 2) і так далі, доки не введемо усі коефіцієнти лівої частини першого рівняння, якщо порядок
системи більший 2-х.
Аналогічно заповнюємо даними решти рівнянь наступні рядочки нашого шаблону (рис. 3).

Рис. 3. Заповнення даних в шаблоні СЛАР
У клітинках С7 та С8 потрібно запрограмувати обчислення лівих частин розв’язуваної СЛАР, які у
кожному рівнянні є сумою добутків значень змінних (невідомих) на коефіцієнти (числа) при цих
невідомих.
Для цього скористаємося вбудованою функцією електронних таблиць СУММПРОИЗВ (сума
добутків або російською «сумма произведений»).
Щоб все це реалізувати, активуємо клітинку С7 (наводимо на неї курсор і натискаємо ліву клавішу
мишки), вводимо «=» (це означає, що вводиться формула) і натискаємо зліва від рядочка формул
кнопку вибору функції з позначкою f x (рис. 4).
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Рис. 4. Розташування кнопки для вставлення функції
У вікні, яке відкрилося (рис. 5), знаходимо потрібну функцію, виділяємо її і натискаємо OK.

Рис. 5. Вікно вибору функції
Для введення інформації у вікні вибраної функції в активному полі «Массив 1» у четвертому рядку
виділяємо клітинки значення змінних для всіх невідомих СЛАР (у активному полі відобразиться
діапазон цих виділених клітинок) і обов’язково натискаємо функціональну клавішу F4 (переходимо до
абсолютної адресації, щоб під час копіювання цієї формули для наступних рівнянь вона була коректною
для них). Потім активуємо поле «Массив 2» і виділяємо клітинки усіх коефіцієнтів лівої частини першого
рівняння (діапазон виділених клітинок також відобразиться в активному полі). Зазначимо, що після
цього не натискаємо функціональну клавішу F4 (рис. 6). Натискання кнопки ОК завершує введення
формули у клітинці С7.

Рис. 6. Програмування обчислення лівої частини першого рівняння СЛАР
Клітинка С7 залишається активною і в ній відобразиться результат щойно введеної функції (число
нуль). Встановлюємо курсор Excel на маркер активної клітинки С7 і методом протягування копіюємо
формулу з С7 для всіх наступних рівнянь розв’язуваної СЛАР. Після цього у клітинці С8 також буде
число нуль.
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Таким чином, СЛАР задачі (1), крім останніх двох нерівностей, відображена в Excel (на рис. 7
вона показана в режимі відображення формул).

Рис. 7. Режим відображення формул СЛАР
Для запуску надбудови Пошук розв’язку виконаємо команди: у рядку меню заходимо в Дані, у
групі Аналіз вибираємо Пошук розв’язку (якщо Пошук розв’язку відсутній, то активуємо його
послідовністю дій Файл => Параметри => Надбудови).
Приступимо (див. рис. 8) до заповнення відкритого вікна Параметри пошуку розв’язку (зверху
вниз). У першому полі вікна інформація відсутня, а перемикач другого поля може бути будь-яким.
Активуємо поле Змінюючи клітинки змінних і виділяємо усі клітинки четвертого рядочка, починаючи з
клітинки F4 для всіх змінних СЛАР (координати виділеного діапазона автоматично внесуться у активне
поле).

Рис. 8. Заповнення вікна надбудови Пошук розв’язку
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Для заповнення наступного поля натискаємо кнопку Додати (Добавить). Активуємо перше зліва
поле відкритого вікна і виділяємо у стовпчику С клітинки, починаючи з сьомого рядочка для всіх рівнянь
системи, потім відкриваємо список середнього поля і вибираємо знак «=». Активувавши третє поле,
виділяємо у стовпчику Е клітинки, починаючи з сьомого рядочка для всіх рівнянь системи (див. рис. 9),
та натисканням кнопки ОК завершуємо введення інформації у полі обмежень.

Рис. 9. Задання СЛАР для надбудови Пошуку розв’язків
Якщо розв’язки СЛАР повинні бути невід’ємними (останні дві нерівності в (1)), то ставимо відмітку
біля інформації про це, а якщо розв’язки СЛАР можуть бути від’ємними, то відмітка повинна бути
відсутня. В наступному полі вибираємо сиплекс метод розв’язання і натискаємо кнопку Знайти
розв’язок. Завершивши роботу, програма підтверджує, що розв’язок знайдено і відображає його у
четвертому рядочку таблиці, або повідомляє, що розв’язок не знайдено (див. рис. 10). Натискання
кнопки ОК закриває це діалогове вікно.

Рис. 10. Діалогове вікно про результати обчислень надбудови Пошук розв’язку
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Висновок. З одержаного розв’язку випливає, що для отримання 28 кілограмів нового сплаву з
рівним вмістом міді й цинку, треба взяти 7 кілограмів першого сплаву та 21 кілограм другого.
Задача 2. Обчисліть масу хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 20% і масу
хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 30%, необхідних для виготовлення 400 г
кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 25%. [8]
Побудуємо математичну модель задачі 2. Домовимося хлоридну кислоту з масовою часткою
гідроген хлориду: 20% називати кислота 20; 30% - кислота 30; 25% - кислота 25. Позначимо масу
кислоти 20, яка буде використана для одержання кислоти 25 через x1 (г), а масу кислоти 30 – через x2
(г), тоді, за умовою задачі, їхня сума повинна дорівнювати 400 г, тобто одержимо рівняння
x1  x2  400 , а для маси гідроген хлориду справедлива рівність - 0.2  x1  0.3  x2  0.25  400 або
0.2  x1  0.3  x2  100 . Оскільки наші рівняння повинні виконуватися одночасно, то математична
модель задачі 2 матиме вигляд (2), тобто є СЛАР з невід’ємними розв’язками. Задачу (2) розв’язуємо на
тому ж аркуші електронних таблиць Microsoft Excel, що і задачу (1), але з даними задачі (2) (див. рис.
11).
x1  x2  400,


(2)
0.2  x1  0.3  x2  100,

x1  0, x2  0.


Рис. 11. Розв’язок задачі 2
Висновок. Необхідно взяти 200 г хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 20% і
200 г хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 30% для виготовлення 400 г кислоти з
масовою часткою гідроген хлориду 25%.
Задачі, пов’язані із визначення масової частки компонента у суміші, сплаві чи розчині можуть
доповнюватися економічною складовою і, таким чином, сприяти реалізації наскрізної змістової лінії
«Підприємливість та фінансова грамотність», яка забезпечить краще розуміння молоддю практичних
аспектів фінансових питань, та формуванню ще однієї ключової компетентності НУШ – ініціативності і
підприємливості. Зазначимо, що вищезазначена компетентність передбачає, зокрема, формування
«уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя…, раціонально вести себе як споживач,
... приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо», а отже розв’язування подібних задач у
рамках вивчення хімії, математики та інформатики у ЗЗСО могло б посприяти її формуванню.
Навчальним ресурсом для формування ініціативності та підприємливості, як однієї з ключових
компетентностей, у програмі з математики зазначено саме задачі підприємницького змісту (наприклад
оптимізаційні задачі).
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Задача 3. У заводській лабораторії створюється антифрикційний сплав (олов’янистий бабіт),
який має містити: олова –25%, сурми –15% , свинцю –60%. Є п’ять сплавів, дані про які наведено в
таблиці 1.
Табл. 1. Склад та вартість сплавів
Елементи
Олово (%)
Сурма (%)
Свинець (%)
Ціна (у.г.о./кг)

Сплави
1
25
25
50
6

2
20
18
62
5,2

3
30
15
55
7

4
20
14
66
7,7

5
25
20
55
6,7

Розрахувати маси сплавів кожного виду, необхідних для виготовлення 1кг олов’янистого бабіту
найменшої вартості.
Створимо математичну модель задачі 3. Для цього позначимо масу першого сплаву, яку
використаємо для створення нового сплаву, через x1 (г), другого – через x2 (г), …, п’ятого - x5 (г),
Тоді їх сума повинна дорівнювати ·масі нового сплаву (суміші), а це означає, що повинна виконуватися
рівність x1  x2  x3  x4  x5  1000 . Визначимо масу олова у суміші, яка є сумою мас олова, що
міститься у кожній частці всіх п’яти сплавів (таблиця 1), з яких утворено 1 кг суміші:
0.25  x1  0.2  x2  0.3  x3  0.2  x4  0.25  x5  0.25  1000  250 .
Аналогічно для сурми:
0.25  x1  0.18  x2  0.15  x3  0.14  x4  0.2  x5  0.15  1000  150 ,
і для свинцю:
0.5  x1  0.62  x2  0.55  x3  0.66  x4  0.55  x5  0.60  1000  600 .
Оскільки всі чотири, одержані нами, рівняння повинні виконуватися одночасно, то маємо СЛАР, у
якій є п’ять змінних та чотири рівняння. Математично доведено, що така СЛАР має безліч розв’язків, а
не один, як дві попередні. Це означає, що є не єдиний варіант одержання 1 кг олов’янистого бабіту, але
кожний з них матиме різну вартість. Тому виберемо з усіх можливих варіантів такий, для якого вартість
1 кг антифрикційного сплаву буде найменшою, тобто
V  x1 ,... x5   0.006  x1  0.0052  x2  0.007 x3  0.0077  x4  0.0067  x5  min
Таким чином, математична модель задачі 3 матиме вигляд:
V  x1 ,... x5   0.006  x1  0.0052  x2  0.007 x3  0.0077  x4  0.0067  x5  min
(3)

x1  x2  x3  x4  x5  1000,

 0.25 x  0.2 x  0.3 x  0.2 x  0.25 x  250,
1
2
3
4
5

(4)
 0.25 x1  0.18 x2  0.15 x3  0.14 x4  0.2 x5  150,
0.5 x  0.62 x  0.55 x  0.66 x  0.55 x  600,
1
2
3
4
5

x1  0, x2  0, x3  0, x4  0, x5  0.

Математична задача (3)-(4) є задачею лінійного програмування:
(3) – цільова функція (обчислює вартість результуючого сплаву);
(4) – система обмежень (умови для досягнення мети цільової функції).
Цю задачу також розв’яжемо за допомогою надбудови Пошук розв’язку.
Електронний шаблон, який використовували для розв’язання попередніх задач, підганяємо під
розміри нашої задачі (див. рис.12) і додаємо табличку для цільової функції (3) (середня табличка на
рис.12) [9].
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Рис. 12. Задання даних для розв’язування задачі лінійного програмування
У клітинку В7 вводимо формулу =СУММПРОИЗВ(E4:I4;E7:I7), а, починаючи з клітинки Е7,
коефіцієнти цільової функції (3). Активуємо клітинку В7, запускаємо надбудову Пошук розв’язку і
заповнюємо даними задачі вікно Параметри пошук розв’язку, як показано на рис.11 (адреса клітинки
обчислення цільової функції у верхньому полі введеться автоматично, нижче вказуємо мету цільової
функції, вибравши перемикач Мінімум, а задання решти даних читачеві уже знайомо). Натиснувши
кнопку Знайти розв’язок, побачимо його у четвертому рядочку та клітинці В7 (рис.13).

Рис. 13. Розв’язок задачі лінійного програмування
Висновок. Для одержання 1 кг антифрикційного сплаву вартістю 7,04 у.г.о. треба взяти 125 г
другого сплаву, 500 г – третього і 375 г – четвертого, а перший та п’ятий сплави не використовувати.
Зауваження. Щоб читач переконався, що СЛАР (4) має більше одного розв’язку, наведемо ще два
інших її розв’язки у таблиці 2 та вартості 1 кг антифрикційних сплавів, виготовлених за даними цих
розв’язків.
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Табл. 2. Приклади різних варіантів одержання антифрикційних сплавів
Розв’язок
Перший
Другий
Оптимальний

X1

X2

Сплави (г)
X3

21,583
8,333
0

68,345
0,000
125

489,209
458,333
500

X4

X5

Вартість
(у.г.о.)

420,863
458,333
375

0,000
75,000
0

7,15
7,29
7,04

IV Обговорення
Проблема інтеграції навчальних дисциплін та впровадження у їх викладання елементів
комп’ютерного моделювання останніми роками порушується багатьма українськими [10-13] та
зарубіжними вченими [14-21], оскільки у світі, що швидко змінюється, суспільство постійно стикається із
необхідністю вирішенням переважно не вузькоспеціалізованих, а комплексних та мультидисциплінарних
проблем, а отже випускник ЗЗСО має бути максимально готовий до успішної самореалізації в таких
умовах. Зокрема ірландські вчені Г. Уолше та ін. розглядають питання інтеграції елементів математики
в предмет Science (Природничі науки), через розробку авторської моделі навчального плану [14], проте
їх розробка не передбачає інтеграції Science в математику і взагалі не розглядає інтеграції інформатики
в інші предмети Ірландські науковці М. Н. Ріордейн та ін. вивчали питання взаємної інтеграції
математики та Science, проте також оминули увагою інформатику [18].
Багато зарубіжних науковців займається питаннями інтеграції математики та природничих
дисциплін [14,17-19] та впровадженням “комп’ютаційного мислення” або елементів моделювання у
викладання природничих предметів [15,16,20]. Зокрема, Д. Вейнтроп та ін. [15] пропонують
впроваджувати у математику та Science елементи «комп’ютаційного мислення» (обчислювальне
мислення, computational thinking) з метою підготовки учнів до подальшої кар’єри, пов’язаної з
математикою чи природничими науками, оскільки всі галузі науки стають все більше
комп’ютеризованими. Д.Ф. Берлін та А.Л. Уайт запропонували авторську модель інтегрованого
викладання Science та математики [17]. Л. Малоне, Джексон та ін.. займалися питаннями впровадження
елементів моделювання, зокрема і засобами табличного процесора Excel, у викладання деяких
природничих дисциплін у старшій школі, зокрема біології [16] та фізики [20, 21], проте навчальний
процес з хімії оминули увагою і не піднімали питання впровадження елементів природничих наук у
викладання інформатики. А. Кірей здійснив обширний аналіз різних моделей інтеграції Science та
математики та запропонував свою Збалансовану модель, підкреслюючи важливість балансу в процесі
інтеграції [19].
Розв’язанням у загальному вигляді проблеми, подібної до піднятої нами, а саме, вивченням
питання використання комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з
природничо-математичних предметів, займалася український науковець С.Г. Литвинова, акцентуючи
увагу на необхідності підвищення фахового рівня підготовки майбутніх вчителів природничоматематичних дисциплін та зазначаючи, що комп’ютерне моделювання сприяє розвитку в учнів
інтелектуальних умінь, глибокому розумінню процесів, що моделюються; формуванню дослідницьких
умінь, поглибленню знань і вмінь з інформатики, фізичних, хімічних, біологічних та математичних
дисциплін тощо [11]. Вітчизняні педагоги також вивчали застосування математичного моделювання для
розвитку математичних компетентностей та уроках математики [13], для активізації пізнавальної
діяльності в навчальному процесі з фізики [12].
Зазначимо, що електронні таблиці Excel використовуються не тільки в навчальному процесі, але і
для проведення обчислень у наукових дослідженнях [22-24]. Там, наприклад, пропонується
розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) з використанням оберненої матриці, але
такий підхід неприйнятний у навчальному процесі ЗЗСО, оскільки програмою не передбачено вивчення
учнями матричного числення. Запропонований у публікації алгоритм, як показує практичний досвід, є
зрозумілим для учнів способом розв’язання СЛАР в Excel.
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Таким чином, незважаючи на значну увагу науковців до питання інтеграції природничих дисциплін
та математики, а також до проблеми використання елементів математичного і комп’ютерного
моделювання у навчальному процесі з математики та природничих дисциплін, в цій галузі залишається
ще багато не дослідженого. Новизна запропонованого нами підходу полягає в тому, що пропонується
використовувати елементи математичного моделювання у середовищі табличного процесора Excel, які
є зрозумілими для учнів 9-го класу, не лише на уроках інформатики, а і в процесі викладання хімії та
математики, сприяючи комплексному формуванню ключових компетентностей, реалізації змістових
ліній Нової української школи та як складову актуального сьогодні напряму STEM-освіти. Також
вказаний підхід полегшує розв’язання прикладних задач, які зводяться до систем лінійних алгебраїчних
рівнянь вищих порядків.
V Висновки
Отож, у статті продемонстровано, що математичну, інформаційно-цифрову компетентності,
компетентності у природничих науках і технологіях та ініціативність і підприємливість, як ключові
компетентності НУШ, можна комплексно розвивати через міжпредметну інтеграцію шляхом створення і
розв’язування простих математичних моделей задач, пов’язаних із поняттям масової частки розчиненої
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Abstract. The article substantiates the need to develop practical recommendations in the form of a process control
system simulation model for employees of enterprises who master the production of aluminum wire rod on a casting
and rolling unit without sufficient technological support and equipment with automation systems. Mathematical
dependences, automation systems and control algorithms are proposed, with the help of which it is possible to
implement automatic process control modeling, understand the features of the technological process, adjust it to a
given operating mode, study the influence of input parameters on the quality of regulation and gain some
experience in setting up and maintaining an automatic process control system. The simulation model of the
automated control system was created on the basis of a single computer using the Unity Pro programming
packages produced by Schneider Electric and TIA Portal of Siemens company. Unity Pro was used to develop
simulation and process control programs and TIA Portal ", which has ample opportunities for creating a humanmachine interface, was used to develop an automated workstation for an operator-technologist. The connection
between these packages is implemented using the appropriate settings in each of them. The operator’s workstation
contains three basic windows for visualizing various sections of the technological line with the display and
animation of mechanisms, control panels for their work and means of monitoring technological parameters. To
configure the process control system, set up the production line and conduct research in each window, you can call
up a panel with tuning parameters, activation of disturbing influences and graphs of changes in controlled
quantities. The control system simulator software allows you to implement two manual control modes for the casting
and rolling unit - free and interlocked, as well as automatic. All this creates opportunities to simulate various
situations in the operation of the furnace department and the casting and rolling unit, as well as gain some
experience as an operator of automated workplaces and as a setup manager for aluminum process control
systems.
Key words: simulation model, casting and rolling unit, algorithm, programming, automation system.

Розробка імітаційної моделі АСУТП, як засобу в сучасній технології
навчання
Ніколаєнко А. М., Якушевич І. В.
Інженерний інститут Запорізького національного університету, Запоріжжя, Україна
Анотація. Стаття присвячена створенню імітаційної моделі АСУТП для викладачів, які навчають студентів
за спеціальністю автоматизація та працівників підприємств, які освоюють виробництво алюмінієвої катанки
без достатнього технологічного супроводу. Запропоновано математичні залежності, системи автоматизації
та алгоритми управління, за допомогою яких можна реалізувати моделювання АСУТП, зрозуміти
особливості технологічного процесу, налаштувати його на заданий режим роботи, дослідити вплив вхідних
параметрів на якість регулювання і отримати певний досвід роботи з налагодження та обслуговування
АСУТП. Імітаційна модель автоматизованої системи управління створена на базі однієї ЕОМ за допомогою
пакетів програмування Unity Pro виробництва Schnеider Eleсtric і TІА Рortal компании Siemens. Unity Pro
використовувався для розробки програм моделювання та управління технологічними процесами, а TІА
Рortal, у якого є широкі можливості для створення людино-машинного інтерфейсу, застосовувався для
розробки автоматизованого робочого місця оператора-технолога. Зв'язок між цими пакетами реалізовано за
допомогою відповідних налаштувань в кожному з них. АРМ оператора містить три базових вікна візуалізації
різних ділянок технологічної лінії з відображенням і анімацією механізмів, пультів управління їх роботою і
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засобами контролю за технологічними параметрами. Для настройки АСУТП, налагодження технологічної
лінії і проведення досліджень в кожному вікні можна викликати панель з настроювальними параметрами,
активізацією збурень і графіками зміни регульованих величин. Програмне забезпечення імітатора АСУТП
дозволяє реалізувати два ручних режиму управління ливарно-прокатним агрегатом - вільний і зблокований,
а також автоматичний. Все це створює можливості для імітації різних ситуацій в роботі пічного відділення і
ливарно-прокатного агрегату, а також придбання певного досвіду роботи в якості оператора АРМ і
наладника АСУТП з виробництва алюмінієвої катанки.
Ключові слова: імітаційна модель, ливарно - прокатний агрегат, алгоритм, програмування, система
автоматизації.

Разработка имитационной модели АСУТП, как средства в современной
технологии обучения
Николаенко А. М., Якушевич И. В.
Инженерный институт Запорожского национального университета, Запорожье, Украина
Аннотация. Статья посвящена разработке имитационной модели АСУТП для преподавателей, которые
обучают студентов по специальности автоматизация и работников предприятий, которые осваивают
производство алюминиевой катанки без достаточного технологического сопровождения. Предложены
математические зависимости, системы автоматизации и алгоритмы управления, с помощью которых можно
реализовать моделирование АСУТП, понять особенности технологического процесса, настроить его на
заданный режим работы, исследовать влияние входных параметров на качество регулирования и получить
определённый опыт работы по наладке и обслуживанию АСУТП. Имитационная модель
автоматизированной системы управления создана на базе одной ЭВМ с помощью пакетов
программирования Unity Pro производства Schnеider Eleсtric и TІА Рortal компанії Siemens. Unity Pro
использовался для разработки программ моделирования и управления технологическими процессами, а TІА
Рortal, у которого есть широкие возможности для создания человеко-машинного интерфейса, применялся
для разработки автоматизированного рабочего места оператора-технолога. Связь между этими пакетами
реализована с помощью соответствующих настроек в каждом из них. АРМ оператора содержит три базовых
окна визуализации различных участков технологической линии с отображением и анимацией механизмов,
пультов управления их работой и средствами контроля за технологическими параметрами. Для настройки
АСУТП, наладки технологической линии и проведения исследований в каждом окне можно вызвать панель с
настроечными параметрами, активизацией возмущающих воздействий и графиками изменения
регулируемых величин. Программное обеспечение имитатора АСУТП позволяет реализовать два ручных
режима управления литейно-прокатным ангрегатом – свободный и сблокированный, а также
автоматический. Всё это создаёт возможности для имитации различных ситуаций в работе печного
отделения и литейно-прокатного агрегата, а также приобретения определённого опыта работы в качестве
оператора АРМ и наладчика АСУТП по производству алюминиевой катанки.
Ключеые слова: имитационная модель, литейно--прокатный агрегат, алгоритм, программирование, система
автоматизации.

І Вступ
Підвищення якості освіти неможливо без впровадження в навчальний процес передових
технологій, серед яких особливе місце займає технологія імітаційного моделювання. При використанні
цього методу створюються умови, при яких у студентів з'являється можливість придбання певних
професійних якостей не на виробництві, а в навчальних аудиторіях на імітаційних стендах, що
моделюють реальні виробничі процеси [1-3]. Дана технологія навчання також використовується на
виробництві. За допомогою імітаторів-тренажерів оперативний і технологічний персонал відпрацьовує
базові навички роботи з системами управління та дії в аварійних ситуаціях без ризику вплинути на хід
реального технологічного процесу [4-6]. Одночасно з підготовкою кадрів імітаційні моделі дозволяють
вирішувати широке коло завдань, що виникають при проектуванні АСУТП, дають можливість
одночасного розгляду і оцінки декількох альтернативних варіантів проектних рішень, сприяють
швидкому налагодженню програмного забезпечення мікропроцесорних контролерів і людиномашинного інтерфейсу в автоматизованих системах управління [7].
Основними складовими таких імітаційних моделей є математичне описання технологічного
процесу, за допомогою якого можна провести необхідні дослідження і встановити ступінь впливу того чи
іншого вхідного параметра на стан моделі, та комп`ютер з відповідним програмним забезпеченням і
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зручним людино-машинним інтерфейсом, який допоможе зрозуміти особливості технологічного
процесу, визначитися з оптимальними параметрами та настройками і відпрацювати необхідні дії з боку
людини. Усе це є важливим і для студента, який освоює спеціальність, і для виробничника, що підвищує
свою кваліфікацію, і для проектувальника АСУТП. Тому при створенні імітаційної моделі необхідно
тільки дотримуватися вимогам, які пред'являються до неї, а для кого вона призначена і як з нею
працювати має визначати подальша методична розробка.
Причиною створення імітаційної моделі АСУТП з виробництва алюмінієвої катанки на ливарнопрокатному агрегаті стали обставини, що виникли в Україні після закриття в 2011р. Запорізького
алюмінієвого комбінату. Аби задовольнити потреби на його продукцію окремі малі підприємства стали
самостійно налагоджувати виробництво алюмінієвої катанки, закуповуючи в Китаї ливарно-прокатні
агрегати за вигідною ціною без достатнього технологічного супроводу і оснащення системами
автоматизації. Проте відсутність чітких інструкцій, систем автоматичного регулювання, кадрів, здатних
обслуговувати нове обладнання, істотно ускладнили пусконалагоджувальні роботи і в цілому
експлуатацію технологічної лінії безперервного лиття та прокатки. У зв'язку з цим виникла необхідність у
розробленні практичних рекомендацій, які допомогли б на подібних підприємствах самостійно освоїти
виробництво алюмінієвої катанки, зрозуміти алгоритми регулювання основних технологічних
параметрів, роботу систем автоматизації і отримати певний досвід в управлінні та обслуговуванні.
Щонайкраще виконання поставленого завдання можна реалізувати на базі імітатора, який моделює
технологічний процес і надає інформацію про його стан через інтерфейс автоматизованої системи
управління технологічними процесами. Така розробка також є корисною і для вищих навчальних
закладах де використання імітаційних моделей в навчальному процесі суттєво покращує спеціальну
підготовку студентів.
Мета роботи: розробити імітатор АСУТП з виробництва алюмінієвої катанки, як наочний порадник
для виробничників, що самостійно опановують технологію неперервного лиття та прокатки і, як засіб
навчання для викладачів вишів, що працюють зі студентами відповідних спеціальностей.
ІІ Матеріал і методи дослідження
Технологічна лінія з виробництва алюмінієвої катанки зазвичай складається з пічної дільниці,
ливарної машини, лінії транспортування литої заготовки до прокатного стану, прокатного стану і
моталок (рис.1) [8]. За допомогою скіпа завантажувальної машини 1 алюмінієві брикети подаються у
газову плавильну піч шахтного типу 2. Після розплавлення метал прямує в одну з двох роздавальних
печей 3, де він очищується від шлаку, піддається дегазації 4 та направляється у жолоб ливарного
колеса 5, охопленого сталевою стрічкою. Під впливом охолодної води розплавлений алюміній
кристалізується у виливниці колеса, що обертається, та у вигляді безперервного зливка подається у
прокатний стан за допомогою правильного 6 і переднього тягового 7 пристроїв. У разі незадовільної
якості лиття заготовку розрізають гідравлічними ножицями 8 на дрібні мірні шматки до тих пір, поки вона
не відповідатиме встановленим вимогам.

Рис. 1. Технологічна лінія неперервного лиття та прокатки
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Під час виробництва дроту з алюмінієвих сплавів заготовку перед прокаткою додатково
нагрівають індукційним нагрівачем 9 і за допомогою пристрою 10 подають у прокатний стан 11. Після
прокатки катанка піддається процесам гартування, охолодження та сушіння 12 і подається на здвоєну
моталку кошикового типу 13. Затискний тяговий пристрій разом з пристроєм утворення кілець укладає
катанку в приймальний кошик, після наповнення якого відбувається заміна його на новий.
Відповідно до технології, для одержання високоякісної катанки необхідно підтримувати задану
температуру розплаву у шахтній та роздавальних печах, забезпечити стабільні умови кристалізації
рідкого металу у ливарному колесі,регулювати довжину алюмінієвої заготовки перед прокаткою,
керувати охолодженням катанки під час прокатування у стані та процесом формування бунта у моталці.
Оскільки властивості алюмінієвої катанки формуються протягом всього технологічного циклу, від
плавильної печі до моталки [9], виконання усіх перелічених умов має відбуватися якісно. Тому до того,
як розпочинати імітаційне моделювання АСУТП з виробництва алюмінієвої катанки, необхідно
визначитися з математичними моделями об’єктів автоматизації, формулами та рівняннями, що
описують зв'язок між окремими параметрами, а також алгоритмами керування технологічним процесом,
за допомогою яких можна зрозуміти особливості виробництва катанки, створити системи автоматизації,
дослідити вплив тих чи інших параметрів на якість регулювання і налагодити роботу ливарнопрокатного агрегату на бажаний кінцевий результат.
Виробництво катанки розпочинається з підготовки розплаву до лиття у шахтній та роздавальних
печах. Важливою характеристикою рідкого алюмінію на цьому етапі є його температура, яка має
підтримуватися на заданому значені. Зазвичай на подібних об’єктах це відбувається з достатньою
якістю за рахунок коригування витрати спалюваного газу [10], тому і при імітаційному моделюванні
АСУТП використовувався саме цей спосіб.
Аби забезпечити стабільні умови кристалізації металу необхідно спочатку визначити загальну
витрату охолодної води при заданих температурі заготовки на виході з кристалізатора та швидкості
ливарного колеса [11]:
Qвод
,
G кр 
(1)
св  Tв
де Gкр – витрата води, яка подається в кристалізатор, кг/с; Qвод – розрахована кількість теплоти, що
втрачається з охолодною водою при заданих температурі заготовки на виході з кристалізатора та
швидкості ливарного колеса [12], Вт; св – теплоємність води, Дж/(кг·К); ΔТв – різниця між температурою
води, що подається Твх у кристалізатор та відводиться Твих від нього, К.
Потім розподілити її між окремими зонами кристалізатора [13]:
 1 K 
Gi  1   i   100 %,
(2)

z K ср 

де Gi – витрата води на охолодження в i -ту зону кристалізатора, кг/с; z – кількість зон охолодження;

K i – коефіцієнт теплопередачі багатошарової стінки кристалізатора за напрямом охолодження в i -тій
зоні, Вт/(м2·°К); K ср – середній коефіцієнт теплопередачі багатошарової стінки кристалізатора за всіма
зонами охолодження, Вт/(м2·°К).
А після цього реалізувати комбіновану систему автоматичного регулювання теплового режиму
[14], яка здійснює коригування загальної витрати води за розрахованою поточною величиною теплоти,
що виноситься із заготовкою з кристалізатора Qзаг [15]:
Qзаг  

V
 F  hп  G роз   hп  hк  ,
60

(3)

де G роз  hп  hк  – теплота, що віддається гарячим теплоносієм, Вт; G роз – витрата розплаву, що
визначається продуктивністю агрегату та швидкістю лиття, кг/с; hп  L  cп  Tп – ентальпія сплаву на
початку виливниці, Дж/кг; hк  L  cк  Tк – ентальпія сплаву у кінці виливниці, Дж/кг; Tп – початкова та
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Tк – кінцева температура алюмінієвого сплаву у виливниці, °С; c п , c к – теплоємність алюмінієвого
сплаву, відповідно, для початкової та кінцевої температур, Дж/(кг·°С);
та розрахованою поточною величиною теплоти, що втрачається з охолодною водою Qвод :
Qвод  с в  G в   Tв .
(4)
Стабілізація довжини алюмінієвої заготовки здійснюється за допомогою системи автоматичного
регулювання, яка на підставі математичної моделі:
с n

L  Lзаг .   VЛ  c1 TC  TA   VЛ  2   kt ,
(5)
 

де L – загальна довжина алюмінієвої заготовки, м; Lзаг  VЛ  t – базова довжина отримуваного
зливка за цикл лиття, м; VЛ – лінійна швидкість заготовки на виході з ливарного колеса, м/с; c1 –
коефіцієнт температурного подовження алюмінію; T C – температура зливка на виході з ливарного
колеса, К; T A – температура металу на вході в ливарне колесо, К; k – кількість циклів лиття; c 2 –
коефіцієнт передачі швидкості прокатного стана; n – швидкість обертання електропривода;  –
коефіцієнт витяжки прокатного стана;  t – цикл лиття, с;
працює не тільки за довжиною заготовки, а і за збуреннями, що надходять з боку ливарного колеса і
прокатного стану [16].
Охолодження катанки під час прокатування її у стані здійснюється шляхом керування витратою
охолодної емульсії за температурою катанки на виході зі стану.
Формування бунта готової катанки з властивостями, що забезпечують бажаний режим
охолодження, реалізується шляхом керування кутової швидкості обертання проводки виткоутворювача
моталки [17]. При цьому швидкість для і-того витка змінюється ступінчасто, відповідно до виразу:
V
,
i 
(6)
Rmax(min)  i  1d  
а тривалість керування, яка дорівнює часу формування і-того витка, визначається із співвідношення:
2
Ti 
.
(7)
i
Тут  i – кутова швидкість обертання проводки, рад/с; V – швидкість подачі катанки, м/с; Rmax –
радіус максимального витка, м; Rmin – радіус мінімального витка, м; d – діаметр катанки, м; 1  i  m ,
R  Rmin
R  Rmin
m  max
– кількість витків у шарі,  – крок укладання витків, 1    max
, « Rmax  » –
d 
2d
при укладанні шару від периферії до центру, « Rmin  » – при укладанні шару від центру до периферії.
Як видно з наведених формул та алгоритмів керування вони відображають зв’язки між окремими
технологічними параметрами на кожній дільниці технологічної лінії і відповідають вимогам, висунутим
до математичного забезпечення створюваної імітаційної моделі АСУТП.
ІІІ Результати
Імітаційна модель (імітатор) технологічної лінії неперервного лиття і прокатки алюмінієвої катанки
розроблена на одній обчислювальній машині з використанням пакетів програмування UnityPro
виробництва Schnеider Eleсtric [18] і TІА Рortal компанії Siemens [19]. За допомогою UnityPro створені
програми моделювання та керування технологічними процесами і агрегатами, а TІА Рortal, який має
широкі можливості у створенні людино-машинного інтерфейсу, використовувався для розробки
автоматизованого робочого місця (АРМ) оператора-технолога. Зв’язок між цими пакетами було
створено за допомогою відповідних настройок у кожному з них. У програмі Unity Pro здійснили
підключення до мережі Ethernet. Вказали тип модуля контролера Modicon, що підтримує цю мережу та
його IP-адресу. В програмі TІА Рortalстворили та настроїли Ethernet-мережу і вказали драйвер з’єднання
з контролерами серії Modicon, IP-адресу Ethernet-модуля та маску підмережі. При створенні проекту усі
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об’єкти автоматизації апроксимовані інерційними ланками із запізнюванням, а код програми, що
моделює роботу агрегатів та систем автоматизації з відповідною анімацією на екрані імітатора,
створено FBD – і ST– мовами. Архітектура розробленого проекту приведена на рисунку 2.

Рис. 2. Архітектура імітаційної моделі АСУТП з виробництва алюмінієвої катанки на
ливарно-прокатному агрегаті
Основою для спілкування людини з імітатором є екран ЕОМ, в якому за допомогою миші та меню
можна вибрати три базових вікна візуалізації окремих дільниць технологічної лінії. В кожному з цих вікон
зображені відповідні агрегати та механізми з технологічними лініями зв’язку, а також пульти керування
з кнопками вибору режимів роботи, ручного або автоматичного, та засобами контролю за
технологічними параметрами. Для налагодження та дослідження роботи технологічної лінії в кожному з
вікон можна викликати панель коригування коефіцієнтів моделей окремих об’єктів автоматизації,
настроювання параметрів регулятора та активізації збурень, що впливають на хід технологічного
процесу. Результат досліджень представляється у вигляді графіка зміни контрольованої величини.
У першому вікні імітатора зображені шахтна та дві роздавальні печі з відповідними
технологічними лініями зв’язку, а також пульти керування з кнопками вибору режимів роботи, ручного
керування та засобами контролю за рівнем і температурою металу в печах (рис. 3).
Програмою передбачено завантаження шахтної печі алюмінієвим ломом, увімкнення її в роботу,
ручне і автоматичне регулювання температури розплаву на рівні 750 °С, зливання його в одну з
роздавальних печей з автоматичною стабілізацією температури (700°С). Після злиття розплаву простір
печей можна провітрити вентиляторами.
Програма моделювання роботи шахтної печі приведена на рисунку 4. Функціональний блок1
реалізує пуск програми в роботу, блоками 2 і 3 запрограмовані ПІ регулятор і алгоритм керування його
настройками. Інерційною ланкою 4 і транспортним запізнюванням 7 представлена шахтна піч.
Формування збурень реалізовано у блоці 6, а у фрагменті 8 вихідні сигнали регуляторів перетворюється
у реальну витрату газу та повітря, що надходять до пальників. Дозвіл на злив розплаву з шахтної печі
реалізовано у блоці 9.
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Рис. 3. Вікно візуалізації пічної дільниці

Рис. 4. Програма моделювання роботи та анімації шахтної печі
Панель установлення параметрів об’єкта, настройок регулятора та активізації збурень, що
випадково з’являються у системах автоматизації, показана на рисунку 5.
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а)

б)

Рис. 5. Панель настроювання системи автоматичного регулювання (а) та програмний блок
формування випадкових збурень (б)
У другому вікні показані ливарна машина із заготовкою та прокатний стан з пультами керування
роботою агрегатів і приладами, що показують значення регульованих параметрів (рис.6).

Рис. 6. Вікно візуалізації ливарної машини та прокатного стану
Програмне забезпечення цього вікна дозволяє здійснити з анімацією вмикання в роботу ливарної
машини та прокатного стана, керування їх швидкістю в ручному режимі, відслідковування вторинними
приладами значень контрольованих і регульованих параметрів, формування траєкторії руху катанки від
кристалізатора до прокатного стану та автоматичне регулювання теплового режиму кристалізатора,
довжини заготовки і температури катанки після прокатного стану.
Програма регулювання теплового режиму кристалізатора за розрахованими значеннями кількості
теплоти, що виноситься із заготовкою з кристалізатора, і кількості теплоти, що втрачається з охолодною
водою, приведенана рисунку 7. Вона включає 9 основних фрагментів: моделі кристалізатора 1 і
транспортного запізнювання (2), блоки формування 6 і увімкнення 4 збурень, блоки розрахунку кількості
теплоти, що виноситься із заготовкою з кристалізатора 8, і кількості теплоти, що втрачається з
охолодною водою 9, та блоки ПІ-регулятора 3 і зміни його настройок 7.
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Рис. 7. Програма регулювання теплового режиму кристалізатора
На рисунку 8 показана панель настроювання САР теплового режиму кристалізатора і графік
перехідного процесу після встановлення заданого значення кількості теплоти, що виноситься із
заготовкою з кристалізатора, при появі випадкових збурень та після зменшення завдання.

а)

б)

Рис. 8. Панель настроювання САР теплового режиму кристалізатора (а) та графік перехідного
процесу при зміні завдання та під впливом випадкових збурень (б)
Програма імітації роботи системи автоматичного регулювання довжини заготовки приведена на
рисунку 9. Основними у її структурі є функціональні блоки, що формують петлю заготовки та
розраховують її довжину між ливарним колесом і прокатним станом 2 , моделюють ПІ-регулятор 1 і
надають можливість коригувати його настройки 3.

104

ISSN 2307-9770. Engineering and Educational Technologies, 2019, 7 (4), 96–109.
CC-BY © KrNU, EETECS, Nikolaienko A., Yakushevich I., 2019

Рис. 9. Програма імітації формування заготовки та регулювання її довжини
У третьому вікні імітатора представлено пристрій для гартування й охолодження катанки та
здвоєна моталка кошикового типу. Також передбачені візуальні засоби контролю та керування
відповідними технологічними параметрами (рис. 10). З пульта оператора за допомогою кнопок можна
увімкнути в роботу та вимкнути моталку, настроїти її роботу на відповідний діаметр катанки із заданим
кроком укладання. При цьому на екрані відбувається емуляція її роботи та графік зміни швидкості
виткоутворювача залежно від установлених параметрів формування бунта.

Рис. 10. Вікно візуалізації гартувального пристрою та здвоєної моталки
Код програми, що дискретно керує швидкістю виткоутворювача моталки, приведено на
рисунку 11. У блоці 1 розраховується кількість витків у шарі, у блоках 2 і 4 – кутова швидкість проводки
виткоутворювача при укладанні витків, відповідно, від периферії до центру і навпаки, а у блоках 3 і
5розраховується час формування витків при кожній швидкості виткоутворювача.
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Рис. 11. Програма керування швидкістю виткоутворювача моталки
IV Обговорення
Впровадження сучасної АСУТП не може бути повноцінним без організації тренажерної підготовки
експлуатаційного персоналу ще до початку впровадження реальної АСУТП на об’єкті [20]. Проте коли
запускається в роботу нове виробництво без належного технологічного супроводу і оснащення
системами автоматизації виникає проблема не тільки в підготовці кадрів відповідного профілю, а і в
чіткому розумінні технологічних процесів, та способах управління. Якщо ж по даному виробництву
бракує доступної інформації, як у випадку з технологією отримання алюмінієвої катанки методом
безперервного лиття та прокатки, при розробці імітаційної моделі головне не отримання якісного
тренажера для робітників реальної АСУТП, а створення зручного інструменту для моделювання роботи
всієї технологічної лінії, окремих її агрегатів і дільниць, систем автоматичного регулювання та
дослідження якості їх роботи під впливом внутрішніх і зовнішніх збурень задля придбання певного
досвіду в налагоджені та експлуатації технологічної лінії, а також в керуванні та обслуговуванні АСУТП.
Для досягнення цієї мети на підставі літературного аналізу вибрані існуючи та запропоновані нові
математичні залежності між параметрами технологічного процесу, а також системи регулювання і
алгоритми управління. Так тепловий режим кристалізатора зазвичай стабілізується шляхом керування
витратою охолодної води за різницею її температур до та після кристалізатора [21,22]. Проте цей спосіб
не дозволяє змоделювати вплив вхідних параметрів на роботу системи автоматизації, тому в імітаційній
моделі запропоновано регулювання теплового режимуза розрахованими параметрами (3) і (4), які
напряму характеризують його стан і надають можливість дослідити якість регулювання при певних
коливаннях витрати алюмінієвого розплаву, його початкової та кінцевої температури у виливниці,
витрати охолодної води та її температури до та після кристалізатора.
При моделюванні системи автоматичного регулювання довжини заготовки використовується не
одноконтурна система стабілізації її петлі на виході з кристалізатора, а алгоритм (5), за яким можна
дослідити якість регулювання не тільки за відхиленням довжини катанки, а і за збуреннями, що
надходять з боку ливарного колеса та прокатного стану.
Оскільки існуючи способи керуваня роботою моталки [23] розроблені під певні технологічні вимоги
і не дозволяють налаштувати її роботу з урахуванням діаметра катанки та кроку укладання витків, при
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створені імітатора АСУТП запропоновано рекомендації, що надають можливість налаштувати роботу
моталки на будь-який алгоритм формування бунтів (6) і (7).
Програмне забезпечення імітатора АСУТП виробництва алюмінієвої катанки дозволяє
реалізувати два ручних режими керування ливарно-прокатним агрегатом – вільний і зблокований, а
також автоматичний. При реалізації вільного режиму управління, кожна група механізмів управляється
самостійно, що дозволяє оператору вручну синхронізувати їх роботу. При зблокованому режимі робота
всіх механізмів прив’язана до швидкості ливарного колеса, яка визначає продуктивність ливарнопрокатного агрегату. В автоматичному режимі регулювання технологічних параметрів та управління
виробничими процесами відбувається у реальному часі. Передбачена можливість коригування
коефіцієнтів в об’єктах автоматизації, зміни значень параметрів в алгоритмах керування, настройок
регуляторів та активізації збурень, що впливають на хід технологічного процесу. Усе це створює
можливості для імітування різних сітуацій у роботі пічної дільниці та ливарно-прокатного агрегату, а
також відпрацьовувати дії оператора-технолога АРМ та наладників АСУТП.
V Висновки
Розроблена імітаційна модель АСУТП з виробництва алюмінієвої катанки на ливарно-прокатному
агрегаті, за допомогою якої можна зрозуміти особливості технологічного процесу, принципи побудови
систем автоматичного регулювання та управління, дослідити вплив окремих параметрів на хід
технологічного процесу, придбати певний досвід роботи в якості оператора автоматизованого робочого
місця та наладника АСУТП. Окрім того розроблений імітатор можна використовувати в якості наочного
посібника при моделюванні систем автоматизації, програмуванні мікропроцесорних контролерів,
створенні людино-машинного інтерфейсу при проектуванні АСУТП та налагоджені її роботи.
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3,330
0,223

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.
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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:

   R   S ,
where

R

(1)

is the rotor pole arc, and  S is the stator pole arc.

Fig. 1. Equation editor settings
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