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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ 

 

Домерат В. М., 

студентка спеціальності 

Облік і оподаткування 

Вінницький торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету 

м. Вінниця, Україна 

 

Андрух О. В., 

студентка спеціальності 

Облік і оподаткування 

Вінницький торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету 

м. Вінниця, Україна 

 

Космина О. Л., 

викладач циклової комісії 

математики та інформатики 

Вінницький торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету 

м. Вінниця, Україна 

 

Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти 

реалізації основних завдань соціально-економічного та культурного 

розвитку суспільства. Незадоволення багатьох країн результатами 

системи шкільної освіти сьогодні призвело до необхідності її 
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осучаснення. Для цього важливо розробити план розвитку професійної 

освіти на перспективу. Головною проблемою є вивчення пріоритетів 

освіти та її осучаснення. В коледжі студент повинен навчитися, в першу 

чергу, самостійно формувати мету та шляхи її досягнення. 

Таким чином, головний стратегічний напрям розвитку світової та 

вітчизняної системи освіти лежить у площині вирішення проблем 

розвитку особистості студента та викладача, технологізації цього процесу. 

Проблема сьогодні полягає в тому, щоб надати викладачу методи 

вибору та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в 

реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей 

студентів, так і його особистої творчої індивідуальності. 

Використання сучасних технологій у навчальному процесі 

призводить до: розвитку нових педагогічних методів і прийомів; зміні 

стилю роботи викладачів, розв'язуваних ними завдань; структурним 

змінам у педагогічній системі. На сьогодні поступово відбувається зміна 

ролі комп'ютера в навчанні: із засобу, що використовується лише на 

заняттях з інформатики для вивчення мов програмування, комп'ютер 

перетворюється на активного помічника вчителя. Заняття в 

комп'ютерному класі можуть бути яскравими та цікавими. Застосування 

комп’ютера дозволяє підвищити інтелектуальний рівень студентів і 

полегшує вирішення практичних задач. Застосування комп’ютерів як 

засобу навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу 

студентів до діяльності, пов’язаної з комп’ютером. 

Фізика – наука експериментальна, і для її вивчення необхідно 

використовувати досліди. Комп’ютер виступає як частина дослідницької 

установки, лабораторного практикуму, на ньому можна моделювати різні 

фізичні процеси. 

При проведенні занять з фізики та астрономії використовують 

такі основні напрями комп’ютерної техніки: 
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• Підготовка друкованих роздаткових матеріалів; 

• Мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, 

навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів); 

• Проведення комп’ютерних лабораторних робіт; 

• Контроль рівня знань з використанням тестових завдань; 

• Використання на заняттях і при підготовці до них інтернет-ресурсів [1-

3]. 

Інтерактивні методи навчання пов’язані з роботою студентів у 

групах (парах). Це полегшує процес навчання, урізноманітнює його, 

робить приємнішим, оживляє атмосферу в групі, часто діє несподівані 

ефекти в роботі зі слабшими студентами. Студенти, які здобувають 

знання і вміння активно, є більш самостійними, легше формулюють і 

висловлюють свою думку, охоче і відвертіше беруть участь у виступах. 

Майже всі інтерактивні методики вимагають від викладача додаткової 

підготовки, ретельно продуманого кожного етапу. Але можна впевнено 

сказати, що затрачені зусилля – немарні. 

Використання інноваційних технологій на заняттях з фізики 

вимагає особливої підготовки. Особливо хочеться відзначити, що 

моделювання різних явищ ні в якому разі не замінює «живих» дослідів, та 

в поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того 

чи іншого матеріалу. Такі заняття викликають у студентів справжній 

інтерес, примушують працювати всіх і якість знань при цьому помітно 

зростає. 

Предметом освітньої технології обов’язково має бути формування 

потрібного професійного забезпечення, новий зміст технологічного 

потенціалу викладача, його модернізований обсяг, нові якісні параметри. 

Провідним суб’єктом технологізації процесу навчання є викладач 

з притаманними йому педагогічними вимогами і впливами, 

особливостями фахової самореалізації. Допоміжним фактором, 
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коригувальним чинником цього процесу має бути діяльність студентів – 

їх особистісні інтереси, потреби, можливості, досягнення, способи і 

форми пізнавального самовиявлення. 

Безумовно, саме студент є головною дійовою особою у навчанні, 

але тільки на рівні реалізації своєї мети, а не у виборі технології навчання. 

Для дитини не існує традиційної чи інноваційної технології. Є звичні або 

нові способи діяльності на заняттях, запропоновані викладачем. 

Вимоги до освітніх технологій зумовлюють розробку 

інноваційних методів інтерактивного навчання, спрямованих на 

формування особистості, яка адаптована до конкретних соціальних умов. 

Традиційних занять замало для раціональної організації навчання, 

зважаючи на обсяг навчального матеріалу, його об’єктивну складність. 

Тому заняття, як і вся система навчання, останнім часом зазнають 

істотних змін. 

Поряд з традиційними, все частіше викладачі використовують 

нетрадиційні тобто нестандартні заняття: робота в малих групах, дискусія, 

дидактичні ігри, такі форми роботи як «мікрофон», «мозкова атака», 

«акваріум», «навчаючись-учусь», інсценізація. 

Використання інтерактивних методів навчання, під якими 

розуміємо методи, що спонукають студентів до спільної діяльності, 

діалогу з іншими суб’єктами навчального процесу та засобами навчання. 

Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. Хоча, 

розповісти – набагато простіше, доступніше і безумовно, швидше. Ви 

можете швидко повідомити студентам те, що вони повинні знати, і вони 

забудуть це ще швидше. 

Процес навчання не автоматичне викладання навчального 

матеріалу в голову студента. Він потребує напруженої розумової роботи 

студента і його власної активної участі в цьому процесі. Пояснення і 
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демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх стійких знань. 

Цього можна досягти тільки за допомогою інтерактивного навчання. 

Інтерактивні технології охоплюють чітко спланований очікуваний 

результат навчання, окремі інтерактивні методи й прийоми, що 

стимулюють процес пізнання, а також умови й процедури, за допомогою 

яких можна досягти запланованих результатів. Технологія інтерактивного 

навчання – така організація навчального процесу, за якої неможлива 

неучасть в процесі пізнання: або кожен студент має конкретне завдання, 

за виконання якого він повинен публічно відзвітуватись, або від його 

діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою 

завдання. Однак, розглядаючи інтерактивні технології як інноваційні, слід 

пам'ятати, що будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо 

реальні люди, котрі її втілюють, не сприйматимуть її як цілісну систему в 

єдності компонентів і взаємозв'язків. Розроблена і описана технологія – це 

одне, а її реалізація на заняттях – зовсім інше, бо несе відбиток 

особистості, інтелекту конкретного викладача. Часто на заняттях фізики, 

астрономії використовуємо комп’ютерні презентації, які допомагають 

легше сприймати матеріал. 

 

Література: 

1. Використання інформаційних технологій на уроках фізики. // 

Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200 с. 

2. Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній 

школі. // Інтернет ресурси. 

3. Карпова Л. Б. Використання персонального комп’ютера на уроках 

фізики. // Фізика в школах України. – Основа, 2008, № 17, 32 с. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ПРОМИСЛОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

 

Доненко В. І., 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

будівельного виробництва та управління проектами 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Іщенко О. Л., 

аспірант кафедри 

будівельного виробництва та управління проектами 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Апостолова М. В., 

магістрант кафедри 

будівельного виробництва та управління проектами 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Коли в умовах гострого дефіциту комерційних площ український 

ринок поглинав всі об'єкти нерухомості, що виводяться на ринок, 

девелопери могли собі дозволити планувати точкові проекти на 

промислових територіях. Сьогодні ж поодинокі проекти в промзонах 

представляються нереалістичними, оскільки зросли вимоги до якості 

об'єктів, відповідно, до їх розташування і оточенню в тому числі. 

Сьогодні на українському ринку спостерігається гострий дефіцит 

проектного фінансування, і тут немає винятків для редевелопмента 
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промислових територій. Відмінні характеристики подібних проектів не 

мають в даному випадку значення і не впливають на можливості 

отримання фінансування. Банки вивчають в першу чергу самого 

позичальника і вимагають максимальні гарантії. Очевидно, що якщо мова 

йде про комплексний редевелопмент промзони, потрібні значні інвестиції, 

які в сучасній ситуації практично неможливо залучити з боку фінансових 

установ. Більшість девелоперських компаній усвідомлюють необхідність 

розробляти кожен проект з чітким розумінням його економічної віддачі, 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. На ринку впав 

попит на всі об'єкти, крім того, відбулися зміни щодо якості проектів. 

Відповідно, як проекти девелопменту, так і редевелопмента, особливо 

великі, вимагають ретельного аналізу з урахуванням попиту і пропозиції 

на ринку нерухомості в найближчі 2-3 роки. 

Ситуація, коли нерухоме майно підприємств занепадає, займаючи 

інвестиційно привабливі ділянки землі, вимагає прийняття цілого 

комплексу заходів – від законотворчих і адміністративних до економічних 

[1]. Щоб зробити редевелопмент великих промислових територій 

привабливим для інвесторів, місто має виступити повноцінним партнером 

і прийняти ряд зобов’язань, а саме – ввести особливі інвестиційні правила 

і механізми. Наприклад, значно скоротити термін розгляду і узгодження 

проекту, взяти на себе організацію і частину витрат по перенесенню 

виробничих потужностей, після завершення проекту в заздалегідь 

обумовлений термін передати ділянку у власність без пайової участі. 

Реалізація проекту в промисловій зоні часто займає набагато 

більше часу, ніж greenfield-девеломент, тобто нове будівництво на раніше 

незабудованих земельних ділянках. Відповідно, зростає вартість 

фінансування і проекту в цілому. Території промислових підприємств 

мають деякі переваги, як, наприклад, проведені комунікації, транспортна 

доступність, проте існують і певні складнощі при їх освоєнні [2]. От 
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наприклад, ті ж інженерні мережі можуть бути застарілими, відповідно, 

виникне необхідність в прокладанні нових. Також може виникнути 

необхідність дорогої процедури перенесення існуючого підприємства на 

іншу ділянку, якщо виробництво не втратило своєї актуальності. Крім 

того, існує велика проблема сусідства промислових зон – один з одним і з 

цивільними об'єктами. Дуже часто нове цільове призначення колишніх 

промзон є очевидним для всіх, але оскільки величезні території поділені 

між різними девелоперами, кожен з них намагається зробити щось своє – 

в результаті стоїть офісний центр, а навколо напівзруйновані заводи. У 

девелопера можуть виникнути складності при використанні території 

через забруднення ділянки промисловими відходами. Варто також 

відзначити, що, як правило, разом з ділянкою під промпідприємств 

девелопери отримують в тому числі майновий комплекс. Після 

проведення аудиту потенційного використання споруд та інфраструктури 

може з'явитися необхідність знесення існуючих будівель. Якщо 

промислова зона займає площу в кілька гектарів, демонтаж і утилізація 

ґрунтовних споруд стануть для девелопера серйозною проблемою. 

Процедура очищення території від виробничих будівель – процес 

витратний і трудоємний. Всі зазначені труднощі при редевелопменті 

промзон є переборними, проте даний процес мають здійснювати 

виключно професійні девелоперські компанії. 

Основні і найбільш вагомі труднощі пов'язані з розробкою 

початково-дозвільної документації. Цей процес не тільки тривалий за 

часом, але і досить дорогий, зокрема, процедури зміни виду дозволеного 

використання земельної ділянки і зміни техніко-економічних показників 

проекту. 

Нерідко, промислова зона включає в себе кілька підприємств, як 

наслідок, виникають складності виконання інтересів кожного з власників 

при розробці та затвердженні проекту. Разом з тим, редевелопмент 
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великих територій є значно витратним процесом. Для реалізації даних 

проектів необхідні великі обсяги довгострокових інвестицій, так як крім 

будівництва нових об'єктів нерухомості, необхідно провести підготовку 

території, яка набагато складніше і дорожче, ніж при новому будівництві. 

Вона включає в себе: ліквідацію промислового об'єкта, а іноді 

перенесення підприємства за межі міста, рекультивацію земельної 

ділянки, реконструкцію інженерних комунікацій. 

З огляду на вартість і складність проектів редевелопмента, 

займатися такою діяльністю можуть виключно великі і досвідчені 

девелоперські компанії. Важливою для таких компаній є підтримка 

міської, а в деяких випадках і державних властей, але, нажаль, вона не 

завжди є можливою. Відбір і реалізація проектів портфеля здійснюються в 

рамках системи бюджетування. На перший погляд особливих проблем тут 

немає – теоретично можна включати в бюджет всі проекти, що 

задовольняють критерію або сукупністю критеріїв, прийнятих в компанії. 

Насправді завдання набагато складніше. Зокрема, при розробці бюджету 

необхідно враховувати ряд вихідних передумов, у тому числі наступного 

характеру: 

1. Включення проекту до бюджету передбачає існування джерела його 

фінансування; 

2. Вартість капіталу, що використовується для оцінки проектів при їх 

включенні в бюджет, не обов'язково однакова для всіх проектів, вона 

може змінюватися в залежності від ступеня ризику, асоційованого з тим 

чи іншим проектом; 

3. Існують обмеження по ресурсному і тимчасового параметрам. 

Не всі зі згаданих передумов легко спочатку врахувати в процесі 

бюджетування. Тому на початковій стадії впровадження системи 

бюджетування можна вдатися до якогось спрощення ситуації: 
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- використовувати єдиний для всіх проектів коефіцієнт дисконтування, 

значення якого дорівнює середньозваженій ціні капіталу; 

- відносити проекти до одного класу ризику; 

- ігнорувати вплив різної тривалості проектів і т. д. 

Однак в подальшому, в процесі вдосконалення системи і її 

автоматизації, необхідно створювати можливості врахування всіх 

факторів, що впливають на результати проекту. Отримання 

консолідованої картини за інвестиційним портфелем дозволяє вибирати 

проекти, вдало доповнюють вже наявний портфель, і навпаки – відкидати 

проекти, які сильно розбалансують грошові потоки портфеля. Один з 

найпростіших способів автоматизації оцінки ефективності – «вбити» 

бюджет проекту в автоматизовану систему бюджетування і отримати 

звітність за показниками кожного проекту, а також по портфелю проектів 

компанії. Крім усього зазначеного, успіх девелоперської діяльності багато 

в чому визначається такими факторами, як побудова ефективної 

фінансової схеми, вміння вгадувати основні тенденції ринку, формування 

команди з фахівців високого класу, а також ступінь використання ноу-хау 

в будівництві, проектуванні, фінансових схемах і обслуговуванні споруд. 

Однак процес редевелопмента йде не так швидко, як слід було б. 

Нажаль, в центрах українських міст ще занадто багато промислових 

об'єктів, складів. Причому найчастіше це вже неексплуатовані корпусу 

або підприємства. Оскільки такі види професійної діяльності, як 

девелопмент і редевелопмент, тільки розвивається в Україні, то можна 

виділити ряд причин, які є перешкодою в становленні даного виду 

діяльності в Україні: 

- відсутність необхідної правової бази для здійснення девелопменту; 

- відсутність вільного земельного ринку; 

- нерівномірний розподіл інформації між девелопером і державою; 

- не розроблені економічні моделі для розвитку території. 
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Актуальність вивчення кошторисної справи обумовлена як 

об'єктивними умовами розвитку будівельної галузі на сучасному етапі, 

так і специфічними особливостями ціноутворення на її продукцію. Це 

визначило широку затребуваність і стійку тенденцію зростання 

практичного інтересу до кошторисної справи в будівництві, збереження 

на перспективу потреби оволодіння учасниками інвестиційного процесу 

достатніми знаннями теоретичних основ, нормативно-методичних 

матеріалів і практичними навичками достовірного обґрунтування розмірів 

інвестицій. Необхідність вирішення комплексу питань, пов'язаних з 

грошовою оцінкою продукції будівельної галузі при розширенні, 

реконструкції, технічному переоснащенні, поточному та капітальному 

ремонті в умовах вільного ринкового формування цін і розширення 

масштабів будівництва. 

У будівництві ціноутворення має спільні для всіх галузей 

принципи та єдиний методичний підхід. В умовах ринку воно проходить 

певні етапи. Найчастіше використовують три методи ціноутворення, 

засновані на витратах виробництва, попит покупців і ціни конкурентів. У 

сучасному житловому будівництві, наприклад, переважають два останніх 

методу. 

Будівельна продукція відрізняється специфікою і має 

індивідуальний характер. Цим обумовлені особливості ціноутворення в 

будівництві, основні з яких полягають в наступному: 

• у формуванні ціни на будівельну продукцію одночасно беруть участь 

проектувальник, замовник та підрядна організація; 
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• вартість будівельної продукції значною мірою залежить від місця 

будівництва, регіональних і природно-кліматичних умов; 

• особливості обліку кошторисного прибутку та формування вартості 

експлуатації машин і механізмів; 

• вартість будівельної продукції визначається кошторисом, що 

накопичується на основі проекту (креслень, специфікацій), кошторисних 

норм, розцінок та інших даних [1]. 

Особливості фінансування і кредитування будівництва пов'язані в 

першу чергу з тривалістю зведення будівель і споруд. У кошторисній 

справі використовують два поняття: кошторис і кошторисний розрахунок. 

Кошторис є точнішою ціною і складається на основі обсягів робіт по 

робочої документації або робочими кресленнями. 

Ціна на будівельну продукцію визначається інвестором і 

підрядником в процесі укладення та виконання договору підряду на 

будівництво. Замовник-інвестор для переговорів з підрядником 

попередньо розробляє (самостійно або за допомогою проектувальника) 

кошторис інвестора (розрахунки за визначенням стартової ціни) [2]. У 

свою чергу, підрядна організація для обґрунтування пропозицій за 

договірною ціною становить кошторисні розрахунки (калькуляції витрат 

виробництва) підрядника. При цьому договірна ціна може визначатися як 

на основі кошторисної вартості, так і за угодою сторін з використанням 

відповідних нормативів. При цьому, вартість розробки передпроектної та 

проектно-кошторисної документації є об'єктом розрахунків між 

замовником і проектно-вишукувальними організаціями. Вартість 

обладнання, що постачається інструменту, інвентарю і т.п. є об'єктом 

розрахунків між замовником і заводами-виробниками. Об'єктом же 

розрахунків між замовником і генпідрядником є вартість товарної 

будівельної продукції в тій лише частини, по якій витрати несе підрядна 
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організація: будівельні та монтажні роботи з відносяться до них іншими 

лімітованими витратами. 

Таким чином, щоб реформування ціноутворення у будівництві 

було ефективним, перш за все, необхідно визначити місце та функції його 

кошторисної вартості і договірних цін. Однією з передумов переходу від 

затратної до ринкової моделі ціноутворення є застосування більш 

обґрунтованих кошторисних норм і поточних цін для розрахунку вартості 

будівництва. Результатом реформування ціноутворення у будівництві, а 

саме свідченням його організації на вищому рівні, буде створення 

передумови для використання твердих цін протягом усього періоду 

будівництва та незмінності його кошторисної вартості, розрахованої 

замовником. 

Необхідно забезпечити розвиток системи кошторисного 

нормування, як важливого інструменту, що сприяє віддзеркаленню 

суспільно необхідних витрат у цінах на проектну продукцію. Має бути 

забезпечено кардинальне поліпшення системи кошторисних нормативів, 

підвищення їх техніко-економічної обґрунтованості і створення на цій 

основі цінових гарантій комплексного використовування принципів 

комерційного розрахунку. 
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Introduction. Efficient anode materials are essential to electrochemical 

advanced oxidation processes (EAOPs) for organic wastewater treatment. Also 

we use this materials in coulumetric gas generation [1]. Coulometric dispensers 

make it possible to generate a clearly defined amount of detectable high purity 

gas and to carry out a quick check of monitoring devices. Monitoring of carbon 

dioxide content in the municipal economy and the food industry requires 

periodic monitoring of control devices – ampermetric sensors, which allow 

selective determination of the exact gas content in a relatively narrow range of 

concentrations. The verification of gas analyzers of various types is carried out 

using standard gas mixtures that can be prepared by static and dynamic dosing 

methods. The metering device of the gas-detectable component can be an 

appropriate gas cylinder, or, more often, a coulometric generator, which is 

highly effective. Coulometric production of carbon dioxide is possible by 

electrolysis of oxalate acid solutions to obtain a gas of sufficiently high purity 
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(about 90 %). The material of the anode of such a coulometric generator must 

satisfy a number of requirements: manufacturability; low overvoltage of the 

main process and high overvoltage of the by-product of oxygen evolution; 

chemical and mechanical stability. In general, such properties can correspond 

to titanium, characterized by considerable stability in a significant number of 

aggressive solutions [2-3]. 

Objectives and mathods. Blue TiO2 nanotube arrays (Blue-TNA) 

anode was prepared for the first time in formic acid electrolyte by 

electrochemical self-doping and applied for electrochemical degradation of 

contaminants. Characterized by XPS, Raman and Mott-Schottky curves, the 

formation of Ti3+ on Blue-TNA was confirmed. This anode was more efficient 

and had a higher hydroxyl radical production activity (1.7 × 10−14 M) than 

BDD (9.8 × 10-15 M), inducing a higher TOC and COD removal of 100 mg/L 

phenol with a lower energy consumption of 9.9 kW h/(kg COD) at current 

density 2.5 mA/cm2, pH 5 in 0.1 M Na2SO4, account for the lower 

accumulation of degradation intermediates. Both •OH and SO4•- were 

responsible for the degradation on Blue-TNA anode, while their contributions 

differed greatly with that of BDD, and could be affected and regulated by the 

operating parameters like current density, initial pH and Na2SO4 concentration. 

Blue-TNA anode represented a relative stable performance for 5 cycles 

degradation of 100 mg/L phenol for each cycle of 300 min, and such an 

oxidation capacity could be easily regenerated by electrochemical reduction in 

formic acid. Blue-TNA anode had an excellent performance on the TOC 

removal and MCE especially at low current density of 2.5 mA/cm2 when 

compared with other anodes. Therefore, Blue-TNA anode is hopeful a 

promising and cost-effective anode for electrochemical oxidation [1]. 

Widespread use of inert electrodes in the oxidation of organic 

compounds, among which titanium and carbon materials are distinguished by 
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their low cost and corrosion resistance. However, the oxide film on the surface 

of titanium causes a low rate of oxidation of oxalate ions: 
 

С2О4
2- → 2СО2 + 2е,                 Е0 = -0,49 В,                        (1) 

 

and the flow of significant currents occurs only at potentials corresponding to 

the release of oxygen: 
 

2Н2О → О2 + 4Н+ + 4е,  Е0 = 1,23 В.                            (2) 
 

Further anodic polarization leads only to an increase in the thickness 

of the oxide layer on the titanium. 

On carbon materials, such as graphite and glassy carbon, anodic 

polarization leads to an almost proportional increase in current (curves 2 and 3, 

Fig. 1), while the slope of the polarization curve is slightly larger for graphite 

due to its higher electrical conductivity. However, a disadvantage of this type 

of electrodes is the possibility of simultaneous reaction with the reaction (1) of 

the process of material destruction due to oxidation: 
 

С + 2Н2О → СО2 + 4Н+ + 4е,       Е0 = 0,209 В,                     (3) 
 

which is confirmed by the presence of an inflection on curve 3 (Fig. 1) at a 

potential of about 0.2 V. The current that is observed at potentials less than 0.2 

V can be associated with the oxidation of hydrocarbon residues included in the 

composition of glassy carbon. Although the reaction (3) will not lead to 

contamination of CO2, which should be generated by the coulometric generator, 

but it will lead to a change in the effective surface of the working electrode and 

a decrease in its service life [4]. 
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Conclusion. The operating parameters of the coulometric generator of 

carbon dioxide significantly influence both the material of the electrodes used 

and the composition of the solution. 
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The rapid development of scientific and technological progress 

requires a tremendous amount of electricity. To a greater extent, the need for 

energy is being met by nuclear power plants, as well as by oil and gas industry. 

However, these industries bring great harm to the environment. Therefore, such 

development requires the improvement of alternative energy sources. Hydrogen 

is one of the promising fuels of the future. High frequency hydrogen production 

by water electrolysis is the most promising method of fuel production [1-2]. 

Water electrolysis is based on the reaction: 
 

2Н2О → 2Н2 + О2 

 

In the process of water electrolysis, ordinary water, acid, alkali and 

solid electrolyte can be used in the capacity of an electrolyte. Ordinary water 

has low electrical conductivity, so it is not efficient to use it as an electrolyte. 

Acid solutions have high electrical conductivity due to the presence of protons 

and low overvoltage of hydrogen evolution, but many adverse reactions occur 

on electrodes, which reduces the current output of the target product. In 

alkaline solutions, the number of adverse reactions is less; the electrical 

conductivity is not inferior to acidic solutions, and there is relatively low 

overvoltage of the target product. As a solid electrolyte, solid acids with proton 

conductivity or solids capable of conducting electric current can be used. The 

advantage of water electrolysis with solid electrolyte is simplicity and safety in 

service, high specific performance of electrolyzers [3]. 
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As solid electrolytes, there can also be used polymeric organic 

substances which have a number of disadvantages. Among them there can be 

mentioned a difficult way of production (synthesis), toxicity, low chemical 

resistance or strong aggressiveness to the electrode material, great value. Also, 

as a solid electrolyte, one can use hydrated heteropoly acids having high 

electrical conductivity, high stability, and operating at ordinary temperature. 

Due to the fact that heteropoly acids are proton conductors, the electrolysis of 

water on their basis will have high productivity. The gas obtained by solid-state 

electrolysis will be very pure [4-5]. 

There is a wide range of substances that are related to heteropoly 

acids. Hydrated heteropoly acid on the basis of antimony (polyantimony acid) 

has recently become popular. It has high electrical conductivity under normal 

conditions, an easy way to obtain a wide range of starting materials [6]. 

Therefore, the development of hydrogen energy requires synthesis and 

research of new materials that would be useful in electrolysis of water with 

solid electrolyte. Polyantimony acid is a promising material as a solid 

electrolyte, which requires further physical and chemical study of the 

heteropoly acid itself. A promising trend in this area is to improve the structure 

and modification of a substance that will increase electrical conductivity. 
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Studies of oil extraction from particles of vegetable raw materials have 

shown that the processes of mass transfer are passed by dissolving the oil on 

the pores walls or in a solution inside the pores. 

An important element of the extraction process in terms of the duration 

of the process is the penetration of the extractant into the raw material, which 

occurs due to capillary forces. This penetration is hindered by the air contained 

in the capillaries and cells of the plant material. The penetration time is 

determined by the rate of diffusion of air through the liquid. 

The dissolution of the oil from the destroyed cell walls depends on the 

hydrodynamic conditions of the washing of the particles of the raw material 

extractant. 

The transfer of oil through the wall of cells is considered as a process 

of mass transfer through a semipermeable membrane. 

The process of penetration of the extractant into the raw material, 

which occurs due to capillary forces, can be quite lengthy due to the fact that 

the air in the cellular tissue interferes with the movement of fluid. 

Mass transfer from the surface of solids to oil solution in the extractant 

depends on the hydrodynamic conditions of particle washing by solution and 

occurs mainly due to convective diffusion. The effect of molecular diffusion is 

insignificant during intense movement of solution through a layer of raw 

material particles. In order to intensify the process of mass transfer from the 

surface of solids to the solution, characterized by the coefficient of mass 

transfer, it is necessary to ensure [1-2]: 

– the penetration of the solution through the particles; 

– the preventation the caking of solids in the layer; 

– the blocking of the surface of the particles by other particles; 

– the changing the position of particles in the layer; 

These indicators are achieved not only by the movement of the 

solution through the layer, but also by the action of the ultrasonic generator. 
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The duration of the extraction process is determined by the velocity of 

mass transfer within the particle of the plant material, the resistance of the 

diffusion layer on the surface of the particle and the convective resistance in the 

extractant. 

Legend: К – coefficient of mass transfer from the solid phase particles 

(raw material) to the extractant, С and Ср – current and equilibrium 

concentration of oil in the raw materials Vtv – the volume of solid particles, F – 

surface area of solid particles. The equation describing the change of the 

concentration of oil in the raw material during the extraction process: 
 

−𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐾𝐾 · 𝐹𝐹 · �𝑑𝑑𝑝𝑝 − 𝑑𝑑�. 

 

The initial condition: 𝑑𝑑 = 0,𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑛𝑛. 

After integrating the equation in limits 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑛𝑛 and 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑘𝑘 an equation 

for calculating the duration of the extraction process from the volume of raw 

materials is presented: 
 

𝑑𝑑𝑘𝑘 =
𝐾𝐾 · 𝐹𝐹
𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡

· ln
𝑑𝑑𝑝𝑝 − 𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑝𝑝 − 𝑑𝑑𝑘𝑘

. 

 

The influence of the hydrodynamic conditions of the washing of the 

raw material particles by extractant and the effect of ultrasound influence on 

the extraction process is taken into account by the mass transfer coefficient K. 

This coefficient describes the mechanism of oil extraction from a separate 

particle of vegetable raw materials by the penetration of the extractant into the 

interparticle. The extractant dissolves the oil on the surface of the particles, on 

the walls of the pores and in the depth of the particles [1-2]. 
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По сравнению с прошлым веком мы видим тенденцию к 

сокращению использования ископаемого топлива. Это связано с тем, что 

одним из самых больших недостатков ископаемого топлива является то, 

что они ограничены. Эксперты прогнозируют, что эти ресурсы (нефть, 

газ, уголь и т. д.) Будут удовлетворять потребности человечества в 

течение 30-50 лет, учитывая количество, которое мы тратим каждый день. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что эти ресурсы 

закончатся достаточно скоро. Возможно, один из самых важных и 

наиболее продуктивных (с точки зрения производства электроэнергии) 

секторов энергетики – ядерная энергия была открыта в прошлом веке. 

Однако эта форма энергии имеет один серьезный недостаток – он может 
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нанести невероятно большой ущерб окружающей среде в случае аварии 

на атомной станции. Известными примерами этого являются атомная 

станция в Пенсильвании, Чернобыль и Фукусима. Хотя подразделения 

ядерной безопасности приняли во внимание все причины, приведшие к 

этим авариям, и разработали способы действий в случае опасности, мы 

все еще не можем быть уверены, что такая авария не произойдет в 

будущем. Кроме того, следует отметить, что Украина не использует 

ядерную энергию, и поэтому мы должны обогащать наш уран через 

Россию, и это не является морально допустимым, учитывая политическую 

ситуацию с 2014 года. 

Еще одна проблема заключается в том, что строительство нового 

ядерного реактора довольно дорого и требует много времени, и этот 

вопрос очень важен, так как большинство ядерных реакторов превысили 

свой срок службы и работают только потому, что их срок был продлен, 

что представляет дополнительную угрозу для общества. 

Тем не менее, у нас есть альтернатива, и эта альтернатива 

является возобновляемой энергией! В 2017 году крупные производители 

электроэнергии только начинают строить свои первые пилотные проекты, 

связанные с возобновляемой энергией, и изучать осуществимость и 

экономическую обоснованность инвестиций в них. 

Например, DTEK WDE ввел в эксплуатацию Трифановскую 

солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 10 МВт в Херсоне. 

Станция подключена к Единой энергетической системе Украины и 

вырабатывает «зеленую» электроэнергию.  

Строительство Трифановской солнечной электростанции 

началось в марте и было завершено во второй половине июля 2017 года. 

Установлено 37 000 солнечных панелей производства JA Solar и 

установлены инверторы ABB. на СЭС. С 1 августа станция вырабатывает 

электроэнергию и выпускает ее в энергосистему Украины. 
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Каждый год солнечная электростанция вырабатывает – 12 млн. 

КВтч «зеленой» электроэнергии, чего достаточно для питания 15 

окрестных сел. Благодаря SES Trifanivska, которая позволила снизить 

нагрузку на заводы, которые производят традиционную энтерогенную 

энергию, выбросы CO2 будут сокращены примерно на 12 тысяч тонн в 

год. Трифановская СЭС солнечной энергетики. Это первый проект ДТЭК 

WDE по результатам использования возобновляемых источников энергии, 

который станет основой стратегии развития в этом сегменте [1]. 

Теперь рассмотрим проекты, связанные с использованием 

энергии ветра. Например, Ботиевская ГЭС. 

Ботиевская ВЭС является крупнейшей ветроэлектростанцией в 

Украине, расположенный недалеко от села Приморский Посад в Азовском 

районе Запорожской области. Мощность Ботиевской ВЭС составляет 200 

МВт, ее строительство осуществлялось в два этапа: в декабре 2012 года 

было запущено 30 единиц, в апреле 2014 года – еще 35. Ожидается, что 

среднегодовая выработка составит 686 млн. КВтч в год. В 2014 году 

станция выработала 652 млн. КВтч ч. Станция обеспечивает 

электроэнергией юг Запорожской области, а ранее часть Крымской 

области. 

Ботиевская ветроэлектростанция находится в ведении 

«Ветроэнергетики», которая является дочерним подразделением частного 

энергетического холдинга ДТЭК, который, в свою очередь, входит в 

финансово-промышленную группу «Систем Кэпитал Менеджмент». На 

момент ввода в эксплуатацию Ботиевская ВЭС входила в пятерку 

крупнейших ветропарков в Центральной и Восточной Европе. 

Но не только крупные производители электроэнергии используют 

возобновляемые источники энергии благодаря своим свойствам (их 

меньший размер по сравнению с обычными электростанциями), даже 

обычные семьи могут позволить себе солнечные батареи и ветряные 
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турбины. Так, например, обычные люди могут вкладывать свои деньги в 

солнечные батареи в своем доме. Соответственно, эти панели будут 

вырабатывать электроэнергию для обслуживания здания, и избыточная 

энергия может быть продана в сеть по зеленому тарифу, который с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2019 года составляет 5,2165 грн. КВтч (без 

НДС), когда нормальный тариф на электроэнергию составляет 90 грн. 100 

кВт-ч, а после этого сумма составит 1,68 грн / кВт-ч. [2]. 

Стоимость установки сетевой солнечной электростанции 

мощностью 10 кВт (эконом) в это время составляет около 284 тыс. грн. 

Примерный расчет экономической эффективности проекта по введению 

такой станции выглядит следующим образом: производительность 

фотоэлектрической электростанции мощностью 10 кВт в год, 10200 кВтч; 

собственное потребление энергии домохозяйством в год, кВтч, до 250 

кВт-часов 3000 в месяц; избыток электроэнергии, передаваемой в сеть, 

продается по «зеленому» тарифу k Вт. Год 7200; индекс «зеленого» 

тарифа на март 2017 года 5,21 грн. за кВтч 5,21; общая выручка за год, 

грн. (37512 – «зеленый» тариф + 5040 личное потребление) 42552 грн.; 

стоимость сетевой фотоэлектрической электростанции для частных 

домохозяйств, 284000 грн.; окупаемость без учета налога на доходы 

физических лиц, лет 6,6. 

Таким образом, мы видим, как крупные и малые предприятия 

постепенно начинают обращаться к возобновляемым источникам энергии, 

понимая их финансовую и экологическую привлекательность по 

сравнению с традиционными источниками производства электроэнергии. 

Даже если мы рассмотрим обновленную стратегию Министерства 

энергетики Украины до 2035 года, предусматривается увеличение объема 

производства зеленой энергии с 0,7 % до 10,4 %, поэтому ясно, что 

государство заинтересовано в увеличении количества ветроэнергетики. 
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фермерские хозяйства и ЕЭП и, следовательно, будут финансово 

стимулировать их развитие. 
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ДИНАМІКА УГРУПОВАНЬ ҐРУНТОВОЇ МАКРОФАУНИ В 

ТЕХНОЗЕМАХ НІКОПОЛЬСЬКОГО МАРГАНЦЕВОРУДНОГО 

БАСЕЙНУ 

 

Бабченко А. В., 

асистент кафедри біотехнології 

Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

м. Дніпро, Україна 

 

Підземні гірничі розробки здійснюють значний вплив на 

ландшафт, трансформуючи природні ландшафти та залишаючи 

ландшафти у зміненому стані [1-4]. Ландшафтна трансформація внаслідок 

відкритих гірничих розробок призводить до сильних змін у структурі 

наземного покриву, водотоків, мікроклімату, землекористуванні, 

угруповань живих організмів. Технічний та біологічний етапи 

рекультивації є важливими для менеджменту порушених ландшафтів. 

Технічний етап рекультивації значно трансформує середовище та 

вповільнює сукцесійну динаміку угруповань тварин. Принцип екологічної 

ніші повинен застосовуватися для теоретичного обґрунтування процесу 

відновлення земель, порушених гірничими розробками. Мета 

дослідження: на основі багаторічних досліджень дослідити особливості 

екологічних ніш угруповань наземних безхребетних, які сформовані на 

рекультоземах Нікопольського марганцеворудного басейну. 

Нами установлено, що характер відгуку видів у градієнту часу 

може бути описаний шістьома моделями з сімох HOFJO-моделей. Не 

встановлено відповідності відгуку видів тільки моделі І, що вказує на 
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значну структурованість динаміки чисельності видів безхребетних у часі. 

Найчастіше відгук видів описується бімодальною асиметричною моделлю 

VII. Це вказує на наявність двох нерівних піків активності у переважній 

більшості видів. Такий результат робить неможливим виділення 

фенологічно однорідних груп видів безхребетних за результатами 

розподілу оптимальних термінів за оцінкою за методом середнього 

зваженого. Бімодальність може бути результатом впливу біотичних 

(конкурентних) взаємодій між видами. Також вона може виникати 

внаслідок біологічної неоднорідності популяції – вона може бути 

представлена різними стадіями розвитку. Також біомодальність може 

бути результатом міграційних процесів, коли другий спалах чисельності 

виду може бути внаслідок не процесу розмноження, а переселення 

(імміграції). Наступним за значимістю типом відгуку є такий, який 

описується моделлю ІІІ. Для цього типу характерне значне за тривалістю 

у часі плато рівного преферендуму, який обмежується різким зниженням 

чисельності. Найчастіше таке зниження відбувається наприкінці літа, але 

бувають випадки коли відбувається поява активності виду навесні, яка 

потім залишається на порівняно постійному рівні протягом усього 

вегетаційного періоду, який залишився. Такий тип часової динаміки 

вказує на загалом досить сприятливі умови існування багатьох видів в 

умовах техноземів. Неможна також виключати явища еміграції-імміграції 

у формуванні такого типу часової динаміки. Можна припустити, що 

стійке плато чисельності досягається за рахунок еміграції в моменті 

тенденції до збільшення чисельності та навпаки, локальне зменшення 

чисельності компенсується імміграційними процесами. Загалом, такий 

тип часової динаміки може вказувати на наявність складних та 

сформованих процесів регулювання чисельності безхребетних на 

порівняно молодих екологічних утвореннях, якими є техноземи. Тип 

моделі IV за своєю здатністю описувати часову динаміку чисельності 
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безхребетних значно поступається усім іншим з розглянутих моделей. 

Симетрична та унімодальна модель IV є базовою для багатьох підходів 

для оцінки оптимуму та толерантності видів, зокрема метод зваженого 

середнього, логістична регресія та аналіз відповідностей. Як свідчать 

одержані результати, припущення, які лежать в основі вказаних підходів, 

виконуються у обмеженій кількості випадків, тому точність відповідних 

оцінок може бути вкрай сумнівною. Таким чином, часова динаміка видів 

безхребетних є добро структурованою та відгуки видів у градієнті часу є 

переважно асиметричними та біомодальними. Це дозволяє припустити 

значну роль у формуванні часових патернів як впливу комплексу 

абіотичних факторів, так і значної ролі біотичних взаємодій. Для оцінки 

такого роду чинників нами був проведений детрендовий аналіз 

відповідностей. Як показали одержані результати, довжина найбільшої 

осі, одержаної у результаті детрендового аналізу відповідностей 

становить 2,45 та переважає довжину 2, що підкреслює обґрунтованість 

застосування відповідної процедури. Для інтерпретації чотирьох осей, 

виокремлених у результаті аналізу, ми застосували процедуру підгонки 

зовнішній чинників. 

Процедура показала, що кліматичні предиктори, часові, 

просторові змінні та тип технозему є значними факторами, які 

структурують угруповання безхребетних. Вологість ґрунту є 

найвагомішим фактором структурування угруповання, яка здатна 

пояснити 94 % варіювання виділених осей. Найбільшу роль вологість 

ґрунту відіграє у формуванні динаміки осей 1 та 3, дещо меншу роль – у 

формуванні осі 4 та мінімальну – для осі 2. Динаміка атмосферного тиску 

також є вкрай важливою. Можна припустити, що тис атмосферного 

повітря значно впливає на конденсацію повітряної вологи і таким чином 

впливає на реальний водний режим техноземів. Також велике значення 

має швидкість вітру. Безумовно, швидкість випаровування з поверхні 
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ґрунту або поверхні рослин дуже значно залежить від швидкості вітру. 

Опади, температура, вологість є статистично вірогідними чинниками 

динаміки угруповання безхребетних, але роль цих факторів дещо менше, 

ніж раніше зазначених. Динаміка як угруповання безхребетних, так і 

перебігу екологічних умов, суттєвим чином структуровані у часі. Про це 

свідчить важливе значенні у якості предикторів часових змінних. 

Динаміка у часі протягом вегетаційного сезону чисельності 

найбільшої кількості видів безхребетних ділянки рекультивації 

описується бімодальною асиметричною моделлю (модель VII з переліку 

HOFJO). Бімодальність підкреслює важливість впливу біотичних 

(конкурентних) взаємодій між видами. Бімодальність може бути 

наслідком біологічної неоднорідності популяції та результатом 

міграційних процесів. Встановлені типи часової динаміки безхребетних 

вказують на наявність складних та сформованих процесів регулювання 

чисельності тварин на порівняно молодих екологічних утвореннях, якими 

є техноземи. Часова динаміка видів безхребетних структурована у 

просторі та характеризується наявністю регулярних часових патернів, на 

основі яких встановлені наступні фенологічні групи тварин: весняні, літні, 

літньо-осінні та осінні. Фітофаги переважають серед літньо-осінніх форм, 

а зоофаги – серед осінніх, та меншою мірою серед весняних або літніх. 

Відгук літніх форм у градієнті часу найчастіше описується симетричною 

дзвіноподібною моделлю V. Літньо-осінні форми характеризуються 

відгуками на час, які можуть бути описані моделями V, VI та VII. Весняні 

форми найчастіше мають розподіл, який найкраще описується моделями 

ІІ та ІІІ. Для літніх форм характерна модель VII. 
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В умовах, коли обсяг знань і швидкість їх оновлення невпинно 

зростають і частина інформації стає застарілою, зрозуміло, що опанування 

новими знаннями потребує втілення прогресивних методологій навчання, 

в тому числі й такій фундаментальній науці, як хімія. І ще однією з 
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причин, яка спонукає активізувати зусилля, спрямовані на реформу всієї 

системи навчання та зміни її технології, є низька пізнавальна активність 

студентів. 

Найефективнішим навчання стане тоді, коли студент виявить 

максимальну активність, а викладач – активніше користуватиметься 

функцією консультанта та організатора навчального процесу [1, с. 27]. 

Найбільш популярними у є такі педагогічні технології: 

Інформаційно-розвивальні, які передбачають виклад педагогом 

теоретичних відомостей під час проведення лекції або семінарського 

заняття; організацію самостійної роботи студентів з вивчення нових знань 

з теоретичних джерел, інструкцій, комп'ютерних засобів навчання 

[2, с. 118]. 

Діяльнісні, спрямовані на підготовку професіонала, здатного 

кваліфіковано розв'язувати виробничі завдання. Ці технології 

передбачають проведення аналізу виробничих ситуацій, розв'язання 

ситуативних виробничих завдань, ділові ігри, моделювання професійної 

діяльності в навчальному процесі, організацію професійно спрямованої 

дослідницько-пошукової роботи тощо. 

Розвивальні, спрямовані на професійний розвиток майбутнього 

фахівця, здатного творчо працювати, самостійно визначати способи і 

засоби вирішення проблемних виробничих ситуацій тощо. До цих 

технологій входять – проблемне навчання, проблемні лекції, семінари, 

навчальні дискусії, лабораторно-практичні роботи з елементами 

дослідництва, діяльності, ігри. 

Особистісно орієнтовані, метою яких є формування активної, 

творчої особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і 

коригувати свою навчально-пізнавальну діяльність. До цих технологій 

входить аудиторна (незначна) і позааудиторна самостійна діяльність 
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студентів, робота за індивідуальним планом, дослідницька робота, метод 

проектів тощо. 

Основні принципи інноваційного розвитку освітнього процессу 

[2, с. 120]: 

• принцип системності інноваційного розвитку, що передбачає 

врахування розмірності всього комплексу змін освітнього процесу; 

• принцип досягнутого результату, що відображає залежність наступних 

нововведень від рівня культурного засвоєння попередніх; 

• принцип модульної побудови інноваційних структур освітнього 

процесу. 

- До основних завдань інноваційного розвитку освітнього процесу слід 

віднести: 

• моделювання інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців; 

• створення єдиної інноваційної системи професійного навчання 

студентів, адаптованої до динаміки розвитку сучасного виробництва; 

• розробку інноваційних технологій навчання та їх впровадження в 

освітній процес навчального закладу. Отже, нині необхідний комплексний 

підхід до інноваційної освітньої стратегії навчального процесу, що 

відображає головну спрямованість, – якість оновлення всієї системи 

професійної підготовки кадрів. Формування професійно-педагогічної 

інноваційної діяльності. 

Останнім часом досить широко увійшов у вжиток термін 

«інноваційні педагогічні технології». Метою цього дослідження є пошук і 

аналіз ефективних педагогічних технологій з використанням комп’ютерно 

орієнтованих засобів навчання на заняттях хімії [1, с. 30]. 

В сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-

економічному середовищі рівень освіти значною мірою залежить від 

результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на 

нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та 
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психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до 

навчання. 

Очікувані результати: 

- висока результативність навчально-виховного процесу; 

- підвищення інтересу до дисципліни; 

- розвиток ініціативи студентів; 

- використання набутих знань, вмінь та навичок в подальшому житті; 

Кожен викладач замислюється над проблемою: яким має бути 

сучасне заняття, як організувати й провести його, щоб отримати 

максимальну віддачу? 

Метою навчання хімії має стати формування в студентів 

ключових і предметних компетентностей, необхідних для самореалізації 

та соціалізації особистості, наукового світорозуміння, вироблення 

екологічного стилю мислення та поведінки [1, с. 32]. 

У зв’язку з визначеною метою під час навчання викладачем хімії 

повинні розв’язуватися такі найважливіші завдання: 

- розвиток особистості студента, його природних задатків, інтелекту, 

памяті, спостережливості, здатності до асоціативного й аналітичного 

мислення; 

- формування системи знань про речовини та їх перетворення, основні 

хімічні поняття, закони, теорії, методи наукового пізнання й на цій основі 

– наукового світорозуміння; 

- формування грамотної поведінки та навичок безпечного поводження з 

речовинами в повсякденному житті; 

- вироблення розуміння суспільної потреби в розвитку хімії, ставлення 

до хімії як до можливої галузі майбутньої практичної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблема 

удосконалення технологій навчання займає одне з перших місць серед 
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численних нових напрямів розвитку освіти, що цікавлять у останній час 

педагогів-дослідників [2, с. 123]. 
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Modern life and ecology create great stress for the human body. 

Especially the negative impact of the environment is affected by the skin [1]. 
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Taking care of daily protection from environmental factors, you should not 

forget about the lips. Gentle lip skin is exposed to aggressive environmental 

factors in all seasons. That gives undisputed leadership to the lip balm in the 

cosmetic market. 

Today, balm [2], which not only cares for the skin of the lips, but at 

the same time moisturizes, gives gloss or a slight shade, makes them special 

every day. The thin and sensitive skin of the lips needs nourishment and 

protection from wind, sun or cold. One of the best means of protecting the skin 

and preventing its dehydration is the use of beeswax. On the basis of the latter 

we created a lip balm of the following composition (Table). 

Beeswax is a unique biologically active substance with antibacterial 

and anti-inflammatory properties. Effectively heals damage, nourishes and 

protects skin from harmful environmental influences, slows down aging 

processes; enriched with Vitamin A. Coconut oil is the most popular cosmetic 

ingredient that not only protects against aggressive environmental influences, 

but also effectively moisturizes the lips, gives it velvety, eliminates irritation 

and flaking. Shea butter perfectly softens and smooths lips, has antiseptic 

properties and protects it from UV rays. 
 

Table 1 

Composition of lip balm 
 

№ Component name Mass content, % 

1 Beeswax 75 

2 2 Cocoa butter 6.5 7 

3 3 Shea butter 5.5 6 

4 Herb extracts (mixture) 6 

5 Essential oils (mixture) 6 
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The polyfunctionality of the selected components avoids the 

compositional usage of synthetic substances and attributes the developed lip 

balm to organic cosmetics (organic content of more than 95 %). 

Developed lip balm intensively nourishes the skin, prevents the 

formation of cracks. The active components of the balm, if necessary, repair 

and soothe damaged lips. The balm has a rich creamy texture and combines 

skin protection and moisturizing. It has a delicate texture and a natural sweet 

taste, free of synthetic dyes, flavors, preservatives and silicones. 
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На теперішній час дані про поведінку косметичних емульсій при 

введенні різних поверхнево-активних речовин (ПАР) і 

високомолекулярних сполук практично відсутні. Це пов'язано як з тим, 

що склади косметичних композицій підбираються емпірично і є 

комерційною таємницею кожної компанії [1, с. 47-50]. 

Отже, метою роботи було встановлення основних колоїдно-

хімічних закономірностей синтезу косметичних емульсій та виявлення 

взаємозв'язку між колоїдно-хімічними властивостями вихідних 

компонентів і характеристиками кінцевої композиції. 

У даній роботі в якості параметра, що характеризує полярність 

олії, пропонується величина міжфазного натягу на межі олія-вода. В 

якості фази олії нами було обрано масло каприловий/каприновий 

тригліцерид (Myritol 312). 

В якості ПАР дослідження нами було обрано два водорозчинних 

ПАР – аніонне (АПАР), стеароіл глутамат натрію (торгова назва Eumulgin 

SG) і неіонний (НПАР), алкіл (С8-С16) глюкозид (торгова назва – 

Plantacare 818 Up). 

Емульсійну косметичну базу готували за методом гарячий-

гарячий [2]. 

Вивчення поведінки ПАР на кордоні косметична емульсія – 

повітря визначалося сталагмометричним методом, що дозволило 

розрахувати величини максимальної гіббсовскої адсорбції та параметри 

адсорбційних шарів ПАР на міжфазній границі косметична емульсія-

повітря [2-3]. Стійкість косметичної емульсії в залежності від вмісту 

жирової фази визначали за величиною ζ-потенціалу готової емульсії. 

В результаті досліджень було встановлено, що найбільш 

оптимальне співвідношення ПАР складає як АПАВ: НПАВ = 5:1, а 

найбільш стійкою є емульсія, яка містить 6 % мас. жирової фази, при 

цьому величина ζ-потенціалу становить 40-42 мВ. 
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Експериментальними дослідженнями встановлено, що для 

надання необхідної в'язкості потрібно застосовувати структуроутворювач 

агар-агар, в кількості 3-3,5 % мас. 
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The concept of “blockchain” has been actively discussed with the 

growing popularity of cryptocurrency. It is believed that this technology can be 

a real breakthrough in the field of finance and secure databases. Blockchain in 

simple words is a chain of blocks, each of which has a time stamp, a link to the 

previous block and is stored on different computers. 

The term Blockchain itself partially describes its purpose and purpose. 
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The “Block” part is the blocks, the “chain” is the “chain”. It turns out that 

Blockchain is a chain of blocks. And not just a chain. It maintains a strict 

sequence. What are these blocks and what kind of chain? Blocks are data about 

transactions, transactions and contracts within the system, presented in 

cryptographic form. Initially, the blockchain was (and still remains) the basis of 

the Bitcoin cryptocurrency. All blocks are arranged in a chain, that is, they are 

interconnected. To write a new block, it is necessary to sequentially read 

information about old blocks [1]. 

All data in the blockchain is accumulated and form a constantly 

updated database. It is impossible to remove anything from this database or to 

replace / replace a block. And it is “limitless” – an infinite number of 

transactions can be written there. The work of the blockchain can be compared 

with Torrent. The functioning of torrents occurs in P2P mode (peer to peer – a 

computer network where all participants are equal). When we download a file 

from the tracker, we do not use a central server or storage. The file is directly 

downloaded from the same torrent participant as you. If there are no 

participants in the peer-to-peer network, then you will not be able to download 

files. Similarly, in the blockchain. All operations are conducted between 

entities directly. And they are implemented due to the fact that all participants 

are connected to the same network – Blockchain. is one of the main features of 

the blockchain. This technology was created with the advent of the Bitcoin 

cryptocurrency. It happened in 2009. Satoshi Nakamoto is considered the 

public creator of the new virtual currency and Blockchain. However, this 

person is mythologized in the world of cryptocurrencies. This is a pseudonym 

behind which one or more people stand who decide not to divulge their 

identity. Obviously, they spent thousands of hours creating the blockchain [2]. 

Before considering individual technical details, let us dwell on the 

design of this entire system. This sequence of blocks is a chain, not a vicious 

circle or something else. Each of the blocks contains an array of certain data. 
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And all the blocks are interconnected. That is, a new “array” can only be 

created after the old array is closed. We come to the main technical moment – 

the formation and closing of blocks. As can be seen from the figure above, each 

link in the chain contains a specific key. Until it is decrypted, the block (link) 

will not close. How does this decryption happen? In cryptocurrency, mining is 

responsible for this. Cryptocurrency miners do this using the power of video 

cards and processors. Those, in turn, perform computational operations whose 

main purpose is to search for a cryptographic signature to the block in the form 

of a hash. As soon as it is picked up – the block is closed. And the miner 

receives a reward in the form of cryptocurrency for this. The functioning of the 

blockchain and its security is ensured by miners and other participants in the 

blockchain. They are also called nodes or nodes. There are full nodes. They 

mean miners and ordinary users of full-fledged wallets. This means that they on 

their computer or other device have a full version of the blockchain. Its volume 

is constantly growing. If in 2015 it occupied 35 gigabytes of memory, then in 

2017 it was already more than 100. Because of this, the number of full nodes 

began to decline. An example of a full-fledged wallet is Bitcoin-Core. The 

number of full nodes in the Bitcoin blockchain can be viewed on the Bitnodes 

service. 

The more active full nodes are in the blockchain, the faster transaction 

information is processed. Blockchain, it would seem, manages to combine the 

incongruous. It is very reliable and decentralized at the same time. All 

participants supporting the work of the chain are equal to each other. There is 

no server or any processing center. It turns out that the entire blockchain is not 

built on trust. For there is no guarantor at first glance. However, in essence, 

every blockchain user acts as a guarantor. Decentralization of the network 

allows the transfer of data between entities representing different countries, 

jurisdictions simply by agreement among themselves. Directly. Without any 

intermediaries or regulators. The blockchain is built so that operations cannot 
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be blocked. So decentralization allows each user to feel independent [3]. 

 
Pic. 1. Blockchain technology 

 

We mentioned earlier that the information in Blockchain is open to 

anyone. This means that you can see the history of the transaction and the path 

along which it was committed. Information about the size of the transaction is 

also open. In this case, the identity of the addressee and addressee is not 

disclosed. This is blockchain transparency. Blockchain is accessed using 

special keys that guarantee the reliability of the entire network. Each user has it. 

A key is a set of cryptographic records. It is absolutely unique, which 

guarantees the impossibility of spoofing data and hacker attacks. To do this, 

crackers need to gain access to all the computers on the network. 

The mechanisms that ensure the blockchain's viability and reliability 

are Proof of Work or PoW, work done, and Proof of Stake or PoS algorithms, 

proof of stake. Thanks to them, consensus is achieved in the blockchain. The 

Proof of Work algorithm is used on the Bitcoin blockchain. The mechanism of 

its work is similar to reporting in the office. Employees regularly compile 

reports to verify that they have completed a specific task. Without this, they 
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will not receive a salary, as they did not confirm the fact of the work done. 

PoW in the blockchain checks the calculations generated in the process of 

creating a new block. The following model is used here: the block is recognized 

as true and closed, provided that the value of its hash is less than the signature 

sought by the miners. That is, a particular cryptographic cipher indicates the 

authenticity of the block. And as the "auditors" checking the authenticity of the 

block, the nodes are the nodes [4]. 

The practicality of the blockchain is undeniable in everything related 

to data storage and authentication. Potentially, this decentralized data system 

can eradicate corruption. On the blockchain, you can record the dates of birth of 

people, financial transactions, fingerprints. Keep information about documents 

like diplomas, passports, driver's licenses. In the future, this can help in the 

fight against all kinds of fraud [5]. 
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Сучасні вимоги до фахівців, які повинні бути компетентними та 

конкурентоспроможними, конструктивно вирішувати поставлені перед 

ними завдання, вимагають від них постійно підвищувати власний 

професіоналізм. Зазначена тенденція стосується як молодих випускників, 

так і фахівців, які працюють за фахом не один рік. 

Масові відкриті онлайн курси (МВОК) є однією із сучасних форм 

набуття професійних та загальних компетентностей віддаленому режимі. 

Поряд із системами дистанційного навчання [4, с. 55], вони дозволяють 

розвивати навички, сприймати та відтворювати навчальну інформацію, 

спілкуватися з викладачем та іншими слухачами у дистанційному режимі. 

До основних переваг МВОК науковці відносять: забезпечення 

принципу відкритості освіти; безкоштовність; незалежність від віку, 

соціального становища; агрегація великого масиву знань в одному місці; 

інтерактивність; забезпечення оперативного зворотнього зв’язку; 
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необмежена кількість курсів, які можна пройти [6, с. 137]; виконання 

своєрідної функції реклами закладу освіти, викладачі якого є 

розробниками конкретного онлайн курсу; наявність високого рівня 

мотивації та самоконтролю [2, с. 168], відповідальності та самостійності; 

забезпечення індивідуальної навчальної траєкторії слухачів у 

відповідності до їх цілей [5, с. 82]. 

На сьогодні онлайн курси користуються доволі великою 

популярністю серед учнів (наприклад, під час підготовки до ЗНО), 

студентами та дорослими для підвищення власної 

конкурентоспроможності та розширення діапазону компетентностей. 

Популярністю серед україномовного населення користуються 

масові відкриті онлайн курси EdEra та Prometheus. Водночас, набирає 

оберти відносно нова україномовна платформа масових відкритих онлайн 

курсів «Відкритий університет Майдану» (ВУМ), яка є першою 

дистанційною платформою громадянської освіти. Відповідно, розробники 

платформи орієнтуються у першу чергу на формування та розвиток у 

користувачів саме громадянської компетентності та пов’язаних з нею 

компетенцій. 

Коротко розглянемо основні особливості даної платформи. 

Маючи перед собою великий вибір онлайн-курсів на платформі 

ВУМ, кожен користувач може обрати той навчальний курс, який його 

цікавить, натиснувши кнопку «Підписатись». У правій частині екрану 

розташована хмара тегів, що дозволяє досить швидко переходити на 

курси різноманітної тематики. 

Меню курсів передбачає наявність вкладки «Рубрикатор курсів», 

де всі курси розподілені за категоріями. Обираючи онлайн-курси з 

представленого на платформі рубрикатору, можна орієнтуватись на такі 

категорії:  

− особиста ефективність; 
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− розуміння світового контексту;  

− комунікативна ефективність;  

− взаємодія з органами влади;  

− соціальне підприємництво;  

− формування і розвиток громадян. 

Слід звернути увагу на те, що у розділі «Курси» вміщено два типи 

курсів: 

1. Актуальні курси, призначені для більшості користувачів.  

2. Нові курси, де відкрито реєстрацію. 

Проходити навчальні курси треба після заходження в особистий 

кабінет. У профілі користувача повинна бути вказана правдива 

інформація, оскільки по завершенню курсу буде автоматично згенеровано 

сертифікат.  

Додавши потрібний курс до персонального кабінету користувача, 

можна помітити, що курс з’явиться в нижній частині екрану як такий, що 

передбачений для вивчення. Для повного розкриття змісту курсу можна 

натиснути кнопку, яка розташована біля кожного курсу. 

Так, наприклад, курс за тегом: «Критичне мислення» містить 

п’ять курсів. Якщо підписатись на курс «Вступ до критичного мислення», 

то можна дізнатись про те, хто є лектором цього курсу (Карачинський 

Олексій – психотерапевт, військовий психолог), а також терміни (з якого 

часу доступний курс – 01.09.2016 р.), кількість занять (15), а також 

кількість уміщених у курс навчальних матеріалів (1530). Також до 

кожного курсу вказаний прогрес успішності у відсотках, загальний бал, 

який набирає користувач під час навчання. Коли користувач проходить 

модулі онлайн курсу, прогрес успішності та загальна кількість балів 

поступово збільшується. 

Слід акцентувати увагу на тому, що будь-який курс треба 

проходити поступово. Система працює таким чином, що курсант не може 
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одразу перейти до виконання модульних завдань, не переглянувши усі 

теми модулів. Саме тому онлайн-платформа ВУМ є освітньою, оскільки 

дозволяє не просто вгадати відповіді тестів до конкретного курсу, а 

спочатку вивчити питання чи тему, а потім показати результат. 

Для проходження тестів онлайн-курсів кожному слухачу 

надається три спроби. Після успішного проходження курсу користувач 

отримує сертифікат в електронному вигляді, що є спільним з іншими 

масовими відкритими онлайн курсами. Наявність номера сертифіката 

свідчить про його оригінальність та унікальність як документу з 

підвищення кваліфікації. З іншого боку, якщо після третьої спроби 

користувач не отримує потрібну кількість правильних відповідей, то курс 

не буде пройдений, а сертифікат не надано. 

На цьому етапі можна говорити про певну взаємодію курсанта з 

ВУМ-платформою, оскільки, обираючи курси, можна взаємодіяти на 

різних рівнях: з власними цілями; зі світом; з іншими людьми, як інша 

людина; з владою; з іншими людьми, як агент змін; з громадою. 

Розробники курсів пропонують курсантам оцінити той чи інший 

курс, що дозволить дізнатися про важливість курсу для кожного курсанта. 

Кожен курс на ВУМ-ресурсі можна додати до закладинок. Це дозволяє не 

підписуватись на певний курс, а переглянути його змістове наповнення у 

будь-який час, не шукаючи його серед інших курсів на платформі. 

Акцентуючи на інтерфейсі онлайн ресурсу Відритого 

Університету Майдану, слід наголосити на тому, що він досить простий. 

Кожен користувач вільно може переглянути такі рубрики: «Головна 

сторінка», «Курси», «Бібліотека», «Партнери», «Про проект», «Кабінет», 

«Блог», «Викладачі», «Календар подій», «Про100 матриця». 

Так, наприклад, рубрика «Бібліотека» відправляє користувача до 

різноманітних джерел та інструментів, які можуть знадобитися для 

вільного користування курсами та проектної діяльності (закони, 
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положення, акти, постанови). Переглянувши рубрику «Викладачі», можна 

не лише побачити фото викладачів курсів, а й познайомитись зі сферою їх 

інтересів (В. Єрмоленко, В. Лісін, М. Скорик, В. Мороз, Д. Проценко, 

О. Урусова, С. Чебакова, М. Омелінська, О. Шепель, Н. Доценко та ін.). 

Слід зазначити, що окремий шар населення, який звик до 

традиційної класно-урочної або лекційно-семінарської форми навчання, 

виказують певні занепокоєння щодо ефективності навчання за допомогою 

МВОК [1, с. 253; 3, с. 87]. З іншого боку, стрімка популярність масових 

відкритих онлайн курсів у всьому світі свідчить про безперечні успіхи 

щодо самовдосконалення та самонавчання освіти будь-якими бажаючими. 

Отже, навчальні курси, які представлені в онлайн-ресурсі ВУМ, 

можна проходити у будь-який час. Додавши навчальні курси, який 

представлені в онлайн-ресурсі ВУМ, до особистого кабінету, можна 

поетапно їх проходити, переглядаючи відеоматеріали, виконуючи тестові 

завдання.  
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Кравченко Т. М., 

викладач першої категорії 

Бахмутський коледж транспортної інфраструктури 

м. Бахмут, Україна 

 

У роботі представлений порівняльний аналіз різних операційних 

систем, таких як Chrome OS, ROSA Education Desktop, Маndriva за 

критеріями: технічні вимоги, наявність спеціальних програм, простота 

використання, надійність, умови поширення. 

Сучасний процес навчання передбачає збільшення самостійної 

роботи студентів, дистанційного навчання з викладачами. Для цього 

необхідне вдосконалення існуючих комп'ютерних систем для поліпшення 

якості та ефективності освітнього процесу. Представлені операційні 

системи повинні відповідати не тільки за технічними вимогами і 

надійності, але і мати доступну ціну, щоб зменшити витрати на 

комп'ютеризацію навчальних закладів. 
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Для того щоб відповідати сучасним освітнім вимогам, необхідно 

підвищити кількість годин відведених для самостійної роботи студентів. 

Для якісної самостійної роботи студентів необхідно підвищити 

ефективність дистанційного навчання. Багато в чому ефективність 

дистанційного навчання залежить від програмного забезпечення. В даний 

час в освітніх установах найчастіше використовуються операційна 

система Windows, яка не раціонально використовує ресурси і не має всіх 

функцій необхідних для даного виду навчання. Метою роботи є вибір ОС 

найбільш придатною для роботи в навчальних закладах. 

У даній статті будуть розглянуті операційні системи, які могли б 

використовуватися для забезпечення більш високої ефективності роботи 

студентів. Альтернативою Windows OS можуть бути: Chrome OS, ROSA 

Education Desktop, Маndriva. 

При виборі операційної системи для навчального закладу 

необхідно враховувати наступні параметри: 

- технічні вимоги; 

- наявність спеціальних програм; 

- простота використання; 

- надійність; 

- умови розповсюдження.  

Порівняльна характеристика за технічними вимогами 

перерахованих вище операційних систем показана в табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Основні технічні вимоги до представлених OС 
 

 Chrome OS 

ROSA 

Education 

Desktop 

 

Маndriva 

 

Windows 7 
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Оперативна 

пам'ять 
256 Мб 512 Мб 256 Мб 1 Гб 

Жорсткий 

диск 
1 Гб 4 Мб 700 Мб 16 Гб 

 

Як видно з таблиці найменш вимогливою операційною системою 

є Маndriva. 

Наявність спеціальних програм – це дуже важливий параметр, так 

як саме завдяки їм можна виконувати всі поставлені завдання і значно 

спростити організацію навчального процесу. 

Основною відмінністю операційної системи Chrome OS від інших 

є те, що вона заснована на браузері, тобто немає необхідності 

встановлювати спеціальні програми на комп'ютер. Перевага цієї системи в 

тому, що вона проста у використанні, працює на малопотужних 

комп'ютерах, надійна, тому що при збої операційної або технічної 

частини, дозволяє відновити всі втрачені дані (всі дані зберігаються на 

хмарних ресурсах). Недоліками Chrome OS є те, що прикладне програмне 

забезпечення використовується в даній ОС обмежується веб-технологією 

однак з огляду на те, що виробником є Ооо§1е можна з упевненістю 

сказати: кількість додатків буде постійно збільшуватися і можна 

розраховувати на регулярні оновлення дистрибутива [1]. 

Операційна система ROSA Education Desktop володіє великою 

кількістю програм для роботи з документами, електронними таблицями, 

інтернет-сайтами. Також в неї включена спеціальна програма iTacl, яка 

призначена для організації навчального процесу в аудиторії. За 

допомогою цієї програми можна видати завдання і спостерігати за його 

виконанням. Однією з переваг є те, що в даній ОС передбачена функція 

блокування зміни параметрів на комп'ютерах, що забезпечує безпечну 

роботу системи і простоту в обслуговуванні [2]. 
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Для ОS Маndriva була розроблена спеціальна програма для 

освітніх установ – Маndriva сlаss. Ця програма призначена для створення 

віртуального робочого середовища заняття і має ряд переваг: блокування-

розблокування екранів студента, обмін файлами, дозволяє організувати 

спільне використання освітнього контенту по мережі. Також одним з 

переваг Маndriva є надійність і висока продуктивність [3]. 

На обидві ОС: ROSA і Маndriva можуть бути встановлено linuх-

подібне програмне забезпечення таке як ОреnОfficе (аналог Мicrosoft 

оfficе), Wine (Програмне забезпечення дозволяє запускати на Unix-

подібних системах запускати додатки Windows), Gimp (аналог Аdobe 

Рhotoshoр), Осtаvе (аналог Маtlab). 

Розглянуті ОС є досить простими у використанні і розумінні 

навіть для початківців користувачів. Маndriva і ROSA працюють на одній 

базі графічного середовища робочого столу – КDE (В деяких 

дистрибутивах використовується робоче середовище GNOME). Дана база 

графічного середовища не складна у використанні і має набір стандартних 

програм для повсякденної роботи. 

Робота в Chrome OS відрізняється від роботи в інших 

операційних системах, тому що в ній відсутній звичний всім робочий стіл 

з ярликами і папками. Вся робота в Chrome OS зосереджена в браузері, а 

користуватися ним дуже просто і зручно: все часто використовувані 

вкладки і веб-додатки відображаються на стартовій сторінці. 

Представлені операційні системи відрізняються надійністю, тому 

що працюють на базі Linux. ОС працюють на базі Linux відрізняються від 

Windows тим, що вони менш піддатливі до уразливості з боку шкідливого 

програмного забезпечення. Це так само забезпечується тим, що в ОС на 

базі Linux існує розподіл на звичайних користувачів і адміністратори. 

Даний розподіл призвело до того, що звичайний користувач не має доступ 

до системних файлів і не зможе перебудувати ОС [1]. 
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Windows 7 поширюється платно шляхом придбання ліцензійної 

копії, за ліцензією FРР - Full Расkаged Рrоduct або ОЕМ Оriginal Еquipment 

Маnufacture. За умовами поширення одна копія використовується для 

одного комп'ютера. 

Chrome OS, ROSA Education Desktop, Маndriva поширюються 

безкоштовно, за ліцензією GNU General Public License. Можливе внесення 

змін до операційної системи і вільне поширення її. Це є великою 

перевагою для роботи в навчальних аудиторіях, тому що не вимагається 

придбання окремої ОС для кожного комп'ютера. 

Всі операційні системи мають ряд переваг і недоліків [3]. 

Порівнявши розглянуті операційні системи: Chrome OS, ROSA Education 

Desktop, Маndriva, Windows 7 можна зробити висновок, що: 

- Windows 7 дуже поширена ОС і використовується в багатьох 

установах, тому що вона зручна у використанні, має низку допоміжних 

програм. Але в той же час Windows 7 передбачає тільки комерційне 

використання, є вимогливою за технічними параметрами, а також вимагає 

додаткового придбання антивірусних програм.  

- Chrome OS є зручною, простою і надійною у використанні. Але на 

ряду з цими перевагами вона має один істотний недолік для роботи в 

навчальних закладах – Chrome OS розрахована для роботи тільки в 

інтернеті. У багатьох навчальних закладах не вирішена проблема доступу 

до мережі інтернет, а також можливості інтернет-додатків не покривають 

усіх потреб для повноцінної роботи студентів. 

- ROSA Education Desktop і Маndriva схожі між собою, тому що були 

спеціально розроблені для роботи в навчальних закладах. Вони мають 

набір спеціальних програм для роботи в класі, прості у використанні і 

використовуються на малопотужних комп'ютерах, що є великим 

перевагою, тому що це дозволяє знизити витрати на технічне обладнання.  
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Необхідність у масштабуванні, тобто зміні розміру зображення, 

виникає при вирішенні різноманітних задач. Зокрема, наразі 

спостерігається тренд «реанімації» комп’ютерних ігор, які не можуть 

експлуатуватись на сучасних комп’ютерах, але мають чисельних 

прихильників. Для переносу таких ігор на сучасні пристрої відображення 

з високою роздільною здатністю необхідно модифікувати всі графічні 

елементи. При цьому растрові зображення, які переважно 

використовуються в іграх, суттєво спотворюються при зміні розміру, 

особливо якщо не зберігаються пропорції. Так само актуальною є задача 

масштабування при перенесенні зображень на мобільні пристрої. У всіх 

випадках основною проблемою, яку слід вирішувати при реалізації 
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масштабування, є збереження достатньої якості зображення. При цьому 

ключовим є питання визначення якості зображення, отриманого після 

масштабування, з метою оцінки придатності застосованого алгоритму. 

Пошук ефективних способів вирішення такої задачі є предметом 

досліджень багатьох учених різних країн світу. До них належать Алан 

Бовік (Техаський університет в Остині) [1], Чжоу Ван (Університету 

Ватерлоо, Онтаріо, Канада) [2], Трасивулос Паппас (Північно-Західний 

університет, Іллінойс) [3]. 

Для порівняння зображень та визначення його якості існує безліч 

характеристик. Визначення якості цифрового зображення може бути 

суб'єктивним. Думка про те, що один метод забезпечує кращу якість 

зображення, ніж інший, може змінюватися від людини до людини. З цих 

причин необхідними є емпіричні методи для порівняння впливу 

алгоритмів масштабування зображень на їх якість. Використовуючи один 

набір тестових зображень, можна систематично порівнювати різні методи 

масштабування зображень, щоб визначити, чи дає конкретний метод 

кращі результати. 

Серед характеристик, що визначають якість зображення, 

найпопулярнішими є середня інтенсивність, середня та максимальна 

різниці, середня абсолютна помилка, нормалізована крос-кореляція, PSNR 

(Peak signal-to-noise ratio – пікове співвідношення сигналу до шуму), SSIM 

(Structural Similarity Index Metric) – індекс структурної подібності [4]. 

Для визначення якості масштабування зображення зазвичай 

використовують PSNR (Peak signal-to-noise ratio – Пікове співвідношення 

сигналу до шуму). Такий метод використовують тому, що він є простим в 

обчисленні, має чіткі фізичні значення та є зручним в оптимізації. 

Головним недоліком є відсутність можливості оцінювати схожість 

зображень за типом спотворень. Для кольорових зображень з трьома 

компонентами RGB на піксель застосовується таке ж визначення PSNR, 
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але середньоквадратичне відхилення розраховується по всім трьом 

компонентам та ділиться на потроєний розмір зображення. PSNR зазвичай 

вимірюється у децибелах. Для зображень прийнятним вважається 

значення PSNR у діапазоні від 30 до 40 дБ [5]. 

SSIM (Structural Similarity Index Metric) – індекс структурної 

подібності, оснований на порівнянні структурної інформації зображення. 

На відміну від  суворо об’єктивних методів, таких як PSNR або MSE, цей 

метод враховує «сприйняття помилки» завдяки обліку структурної зміни 

інформації. Ідея полягає в тому, що пікселі мають сильний взаємозв'язок, 

особливо коли вони близькі один до одного просторово. Дані залежності 

несуть важливу інформацію про структуру об'єктів. Значення SSIM може 

визначатися від -1 до 1, де 1 буде означати повністю ідентичне 

зображення. 

Такі характеристики, як середня інтенсивність, середня та 

максимальна різниці, середня абсолютна помилка, нормалізована крос-

кореляція, автором не розглядались через їх локальну чутливість - зміна 

значення яскравості одного пікселя зображення може суттєво змінити 

значення характеристики, але у багатьох випадках для людини така зміна 

не буде поміченою. Тому для порівняння обрано методи PSNR та SSIM. 

Для порівняння використовувались зображення, спотворені різними 

видами дефектів, такими як розмиття, стиснення та шум. Це дефекти, які 

найчастіше виникають при модернізації комп’ютерних ігор. Загалом було 

проведено експерименти з 30 зображеннями, джерелом яких є 

безкоштовні ігрові додатки з відкритого веб ресурсу «itch.io» [6]. Для 

кожного з зображень було розраховано значення PSNR та SSIM, їх 

середні значення наведені у таблиці 1. 
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Рис. 1. Приклад вхідного зображення 

 

 

Таблиця 1 

Результати експерименту – середні значення характеристик якості 
 

Розмиття Стиснення Шум 

P

SNR 

24

.63dB 

P

SNR 

28

.81dB 

P

SNR 

23

.30dB 

S

SIM 

0.

7183 

S

SIM 

0.

7823 

S

SIM 

0.

3831 
 

Як бачимо з результатів експерименту, PSNR не є дієвим методом 

порівняння різних типів дефектів, наприклад ефект розмиття та шуму 

дають приблизно однаковий результат PSNR, але мають дуже різні 

результати SSIM. Але для масштабування зображень, де головною метою 

є зменшення спотворення зображення результату, об’єктивний та простий 

в обчисленні метод, такий як PSNR, є ідеальним, оскільки він визначає 

саме ступінь спотворення зображення результату у порівнянні з вхідним 

зображенням. 
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ПАРАЛЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО ДИНАМІЧНОГО 

ОБ’ЄКТУ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ НА РІВНІ 

«ГІЛКА – ПРОЦЕС» 

 

Мінзоров О. В., 

магістрант кафедри комп’ютерної інженерії 

Донецький національний технічний університет 

м. Покровськ, Україна 

 

Прогрес сучасних галузей техніки, технологій, біотехнологій та 

технологій довкілля залежить від рівня теорії та практичної реалізації 
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методів проектування автоматизованих технічних об’єктів, технологічних 

установок та ліній, що визначаються як складні динамічні системи (СДС) 

[1]. 

Аналіз етапів і наявних засобів моделювання складних 

динамічних систем (СДС) показав, що сучасні паралельні засоби 

відстають за рівнем сервісу від послідовних блоково-, рівняння- та 

об’єктно-орієнтованих (БО, РО, ОО) мов моделювання: розробники 

MIMD-симуляторів вимушені працювати на рівні мов програмування [2]. 

Математична модель СДС (МДОРП) – це рівняння досліджуваних 

динамічних процесів і формальний опис топології системи (технологічні 

схеми, графи, структури систем автоматизації, вторинні топології як 

результати апроксимації систем з розподіленими параметрами та ін.) [3]. 

Для цього необхідно вивести диференційні рівняння у часткових похідних 

(ДРЧП) з відповідними граничними та початковими умовами, які здатні 

виконати опис фізичних процесів у МДОРП. Подібна аналітична робота 

належить до найважливіших теоретичних досліджень в межах усіх 

вказаних вище предметних галузях [2]. Для потоків різноманітного 

фізичного походження існує спеціальна методика з виведення рівнянь 

такого типу: 

- у гілці виокремлюється безкінечно малий об’єм dV = dx; dy; dz; 

- виконується аналіз сил, що мають вплив на цей об’єм впродовж 

нескінченно малого проміжку часу dt. Виконується запис рівнянь руху 

потоку та його нерозривності. При цьому, для окремих складових цього 

об’єкту можуть бути проаналізованими ще декілька процесів (наприклад, 

дифузія домішок, фазове перетворення та ін.); 

- за допомогою методики переходу від нескінченно малих параметрів 

можна отримати систему диференційних рівнянь у часткових похідних 

для I-ї гілки; 
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- спираючись на аналіз умов на границях інтервалу, виконується 

формулювання динамічної крайової задачі для першої гілки графу; 

- математичний опис графу мережі складається з m систем рівнянь та n 

граничних умов. 

Для I-ї гілки, що не має витоку повітря, динаміку витрат повітря й 

зміну тиску відображає наступна система рівнянь: 

�
−𝜕𝜕𝑃𝑃𝑖𝑖

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑄𝑄𝑖𝑖2 + 𝜌𝜌

𝐹𝐹𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑄𝑄𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑡𝑡

− 𝜕𝜕𝑃𝑃𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝜌𝜌𝑎𝑎2

𝐹𝐹𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑄𝑄𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

,                                      (1.1) 

у якій 𝑃𝑃𝑖𝑖 – тиск повітря вздовж координати 𝜕𝜕𝜕𝜕, яка належить до діапазону 

[AKJ EKК]; 𝑄𝑄𝑖𝑖 – витрати повітря вздовж координати 𝜕𝜕𝜕𝜕; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – питомий 

аеродинамічний спротив; 𝐹𝐹𝑖𝑖 – площа перетину; 𝜌𝜌 – щільність повітря; 𝑎𝑎 – 

швидкість звуку в повітрі. 

Граничними умовами для системи рівнянь (1.1) є функції тиску у 

початковому РAKJ та кінцевому PEKК вузлі гілки I. За типом граничних 

умов гілки певної мережі можна поділити та три види: 

- гілки, що інциденті внутрішнім вузлам мережі. Ті, в яких, тиск 

обчислюється під час вирішення мережевої системи рівнянь, відповідно 

до вузлових динамічних умов: 

−
𝜕𝜕𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝜌𝜌𝑎𝑎2

𝐹𝐹𝑤𝑤𝑤𝑤

𝜕𝜕𝑄𝑄𝑤𝑤𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

,                                         (1.2) 

де 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤 – тиск у вузлі WJ; 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑖𝑖 – загальний потік повітря у вузлі 

WJ; 

 𝐹𝐹𝑤𝑤𝑤𝑤 – площа перетину I-й гілки у вузлі; 

- гілки, що інцидентні вузлу підключення вентилятора. У цьому вузлі 

тиск задається як характеристика вентилятору: 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤 =  𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑄𝑄𝑄𝑄),                                       (1.3) 

- гілки, що інцидентні вузлу виходу до атмосферного повітря. У цьому 

вузлі тиск є постійним: 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤 =  𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,                                   (1.4) 
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Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати, що мережевий 

динамічний об’єкт з розподіленими параметрами може бути описаний m 

системами рівнянь, відповідних до типу рівняння (1.1) з n = n1 + n2 + n3 

граничними умовами, де n1, n2, n3 – кількість вузлів, що мають умови, які 

виражені рівняннями (1.2), (1.3), (1.4) відповідно. 

У j-ій гілці, що розглядається як окремий об’єкт з розподіленими 

параметрами, процеси зміни витрат повітря Qj та тиску Pj можна 

зобразити, використавши систему рівнянь: 

�
−

𝜕𝜕𝑃𝑃𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜌𝜌
𝐹𝐹𝑤𝑤

𝜕𝜕𝑄𝑄𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑟𝑟𝑤𝑤𝑄𝑄𝑤𝑤�𝑄𝑄𝑤𝑤�

−
𝜕𝜕𝑄𝑄𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕

=
𝐹𝐹𝑤𝑤
𝑝𝑝𝑎𝑎2

𝜕𝜕𝑃𝑃𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑡𝑡

,                              (1.5) 

де 𝑃𝑃𝑖𝑖 – тиск повітря вздовж координати 𝜕𝜕𝜕𝜕, яка належить до 

діапазону [AKJ EKК]; 𝑄𝑄𝑖𝑖 – потік повітря вздовж координати 𝜕𝜕𝜕𝜕; 𝑟𝑟𝑖𝑖 – 

питомий аеродинамічний спротив; 𝐹𝐹𝑖𝑖 – площа перетину; 𝜌𝜌 –щільність 

повітря; 𝑎𝑎 – швидкість звука в повітрі. 

Граничними умовами для (1.5) є тиск у початковому та кінцевому 

вузлах гілки, які, у загальному випадку, залежать від витрат повітря у 

системі. 

Отже, спираючись на вище приведені рівняння та системи 

рівнянь можна розробити симулятор засобами середовища розробки – 

Simulink. На рис.1 наведено схему, що відповідає одному елементу гілки 

довжиною lj, таких елементів має бути Mj. 
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Рис. 1. Структура підсистеми, що відтворює один елемент гілки 
 

У якості приклада розглянемо гілку яка складається з 18 

елементів (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Структура гілки у Simulink 
 

У якості підсумку можна зазначити наступне: у роботі описано 

основоположні математичні принципи необхідні для побудови 

симулятору складного мережевого динамічного об’єкту з розподіленими 

параметрами та приведено приклад побудови даного симулятору у 

середовищі розробки Simulink. 
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КЕРУВАННЯ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ 
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Комп’ютер, як технічний пристрій, може обмінюватися 

інформацією з людиною за допомогою правил, які обов’язкові для обох 

сторін [1]. Реалізація цих правил приводить до формування інтерфейсу. 

Частиною інтерфейсу є сукупність елементів, які представлені на дисплеї 

монітора та мають вигляд зображень. В сучасному світі великою 

популярністю користуються лаконічні, красиві, прості і зрозумілі 

інтерфейси користувача [2]. Інтерфейс повинен бути дружнім по 

відношенню до користувачів, тобто надавати зручне користування 

програмним забезпеченням. Зручності можна досягти за допомогою 

логічного та зручного розташування елементів управління. 

Інтерфейси можуть бути двох видів: процедурно-орієнтовані 

(включають в себе примітиви, меню, з вільною навігацією) та об'єктно-

орієнтовані (пряме маніпулювання). 

Інтерфейси першого типу забезпечують користувача системи 

функціями, які виконують певне завдання. Примітивний підхід взаємодіє 

через командний режим з користувачем. Інтерфейс меню дає можливість 

вибирати задачу із списку, який виводить програма, кожне вікно меню 

може розташовуватись на цілому екрані, в окремому вікні або мати кілька 
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рівнів меню на одному екрані. Інтерфейс з вільною навігацією надає 

інтерактивну взаємодію з програмним забезпеченням. Користувач може 

використовувати кнопки, індикатори, тощо. 

Об'єктно-орієнтовані інтерфейси також забезпечують взаємодію з 

користувачем за допомогою використання предметної області. Присутня 

робота з вхідними та вихідними даними. 
 

Інтерфейс 
користувача

Процедурно-
орієнтований

Об'єктно-
орієнтований

Примітивний

Меню

Вільна 
навігація

Прямого 
маніпулювання

 

Рис. 1. Види інтерфейсів 

 

Також є поняття юзабіліті – зручність та простота використання 

сайтів, додатків, тощо. Здатність продукту бути зрозумілим, зручним і 

привабливим для користувача [3]. Але юзабіліті не зводиться тільки до 

того, наскільки простіше експлуатувати продукт, цю характеристику 

можна розуміти куди ширше з огляду на мету користувача, задоволеність 

роботою, а також його емоції та відчуття, які він відчуває коли 

користується продуктом. Важливу роль в юзабіліті має вид програмного 

додатку, якщо мається на увазі програма для комп’ютера. На зовнішній 
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вид додатку впливає зображення іконок [4], які представляють собою 

файл, каталог, вікно, компонент операційної системи, тощо. Якщо 

натиснути на одну з іконок, відбудеться відповідна дія, яка притаманна 

цій іконці. Для того щоб іконки добре підходили до інтерфейсу, потрібна 

перевірка зображень на їх коректність. Для цього був зроблений алгоритм 

пошуку та сортування іконок, який представлений на рисунку 2. 
 

Початок
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шлях
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Знайдено?
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консоль

Так

Пошук на 
наявність фону, 
темних іконок, 
однакових за 

назвою, 
однакових за 

байтовим 
змістом

Ні

Виведення 
попереджень в 

консоль

 

Рис. 2. Алгоритм обробки зображень 
 

Наведений алгоритм здійснює пошук зображень від вказаної 

директорії. Після пошуку зображень починається їх обробка. Проводиться 

декілька перевірок. Якщо зображення не відповідає вимогам, які вказані в 

додатку, то в консоль виводиться інформація про критерій зображення, 

який не забезпечено, та шлях до нього. 
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Підсумок роботи такий: проаналізовано, що представляють собою 

інтерфейси користувача, які бувають типи. З’ясовано, що вагомим 

критерієм є іконки, які використовуються в графічному інтерфейсі. 

Запропоновано алгоритм пошуку зображень, які не підходять для 

використання в додатках згідно за вказаними критеріями. 
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The radio communication system is intended to transmit information 

over a distance by means of radio signals. Information expressed in a specific 

form is a message to be transmitted over a distance. For the purpose of 

providing information, any language characterized by a set of signs and rules 

for their use is used. A set of characters containing some information is a 

message. The message can be continuous (analog) and discrete. To transmit 

information in the radio system, the message must be converted into a primary 

electrical signal. For example, sound pressure when transmitting voice 

messages will turn into a microphone into a voltage. The conversion of discrete 

primary electrical signals into combinations of elementary signals is called 

encoding. The primary electrical signal is, as a rule, low frequency and cannot 

be efficiently emitted in a radio propagation medium. Therefore, it must be 

converted to a high frequency signal called a radio signal. 

The conversion of the primary electrical signal into a radio signal is 

accomplished by changing one or more parameters of the carrier radio 

frequency. The process of changing one or more parameters of the carrier 

frequency according to changes in the parameters of the transmitted primary 

electrical signal (message) is called modulation. If modulation is performed by 

discrete signals, it is usually called manipulation. Thus, when transmitting 

messages on the transmitting side, a set of operations is performed: primary 

conversion, coding, modulation, amplification, and radiation. On the receiving 
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side, reverse operations are performed: receiving radio waves, amplifying and 

filtering high-frequency oscillations, demodulating, decoding and converting a 

signal into a message. The source and the recipient of the message, the 

technical devices that provide the transmission of messages (signals), as well as 

the broadcasting environment make up the radio system. 

A characteristic feature of the radio communication system is the 

distortion of signals due to interference. As a result, the recipient receives a 

message that is generally different from the sent message and is only an 

estimate [1]. 

The efficiency of the radio communication system is estimated by the 

degree of its technical perfection taking into account economic indicators. A 

complex system is described by a set of indicators (partial performance 

criteria). In practice, comparisons of systems are performed by one of the most 

important criteria, while others are constrained. The main of the partial criteria 

of efficiency (requirements) for radio communication systems are reliability, 

efficiency, noise immunity and reliability of communication. 

Communication authenticity characterizes the ability of the 

communication system to reproduce the transmitted messages at the receiving 

points with a given accuracy. The criteria for assessing communication 

reliability are determined by the type of messages transmitted. The reliability of 

the transmission of voice messages is quantitatively evaluated by the rate of 

articulation (legibility), which is expressed as a percentage of correctly received 

elements of speech (phrases, words, sounds) of the total number of messages. 

The accuracy of digital message transmission can be judged by the probability 

of correctly receiving (or, conversely, the probability of error) of the code 

combinations of the source code. The promptness (timeliness) of 

communication determines the ability of the communication system to ensure 

the reception and delivery of messages or negotiation within the timeframe 

specified by management needs. Communication promptness can be estimated 
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by the likelihood that the message will be fully delivered to the addressee 

within a specified time. 

Communication interference is the ability of the communication 

system to perform the tasks of transmitting messages in the conditions of 

influence of all kinds of obstacles. Criteria for the reliability of message 

transmission are often used to quantify noise immunity. Under the reliability of 

communication means the property of the communication system to perform 

the tasks of transmitting messages, keeping for a specified period of time the 

values of the main characteristics (for example, the reliability of transmission) 

within the specified limits. The simplest estimates of hardware reliability are 

the probability of failure over the discussed time interval, the average time to 

failure [2]. 

An important feature of these communication systems is that they 

provide reliable transmission of information at high speeds (up to several 

thousand bps), which is very important for high-speed digital communication. 

It is also possible to use broadband signals in these systems, multichannel 

methods of transmitting information, as well as rearranging the transceiver 

equipment over a wide frequency range. The relatively small size and mass of 

ultra-short wave equipment, the ability to use antennas with small aerodynamic 

drag and small size have made these systems widely used for airborne 

communication. Airborne radio equipment of any aircraft and helicopter 

typically includes a meter or decimeter radio station that provides close 

communication between the aircraft and the ground and between aircraft. The 

phenomenon of circumnavigation occurs due to the fact that short waves, when 

they have a weak absorption, can one or more times bend the globe, repeatedly 

reflecting from the ionosphere and the earth's surface. The radio moon is 

interfering with communication lines for more than 10,000 km. (Pic. 1). 
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Pic. 1. Features of radio waves propagation 

 

Currently widely used to organize long-range communication on meter 

and shorter waves, the work of which is based on the effect of long-range 

propagation of radio waves due to tropospheric and ionospheric scattering or 

reflection from ionized traces of meteors. Rapid fading occurs mainly due to 

the interference of many rays coming into the receiving point, the phase of 

which due to the variability of the ionized layers continuously and randomly 

changes. The amplitude of the signal thus varies by tens and even hundreds of 

times. The fading period ranges from ten fractions of seconds to a few seconds. 

The presence in the communication channels of fading, which is called the 

multiplicative obstacle, significantly reduces the likelihood of transmitting 

information in connection with such circumstances [3-4]. 

The principle of implementation of the auto selection is as follows. 

The comparison device produces an estimate of the oscillation received on each 

branch and a comparison of the received estimates. As a result, a control signal 

is generated that connects the branch with the largest signal to the main 

receiving channel. In spatial spacing, the branch selection device may switch, 

for example, the outputs of the spaced antennas (if a common receiver is used) 

or the outputs of the receivers (if each branch uses its own receiver). Obviously, 
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the noise immunity of the reception depends on the method of signal processing 

in the main receiving channel [5]. 
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Людям, котрі мислять стандартно, простіше знайти спільне 

взаєморозуміння одні з одними. Стандарти об'єднують нації і народи. 

Наприклад, європейцеві в мовному і культурному плані буде складно 

зрозуміти індуса, але якісь математичні терміни і формули обидва будуть 

розуміти прекрасно. Для прикладу візьмемо і англійську мову, яка зараз є 

стандартом взаємодії, що допомагає людям з різних країн спілкуватися 

між собою [1]. Так само і стандарти в інженерії програмного забезпечення 

допомагають у спілкуванні та спільному розумінні певних аспектів 

програмної інженерії. Наприклад, якщо одна людина скаже: «Тестування 

завершено», чи всі учасники проекту розробки програмного продукту 

зрозуміють, що означають ці слова? Таке розуміння важливе не лише в 

глобальному середовищі розвитку; навіть невелика група, яка працює в 

одному офісі, може мати труднощі у спілкуванні та розумінні спільних 

питань. Стандарти також можуть допомогти в цій та інших сферах 

зробити бізнес вигіднішим, оскільки на невиробничу роботу витрачається 

менше часу. 

Використання стандартів має багато потенційних переваг для 

будь-якої організації, а саме: покращене управління програмним 

забезпеченням; швидше виконання графіків та бюджету, ймовірнісніше 

досягнення цілей проекту; «жорсткіше» управління працівниками та 

учасниками проекту; залучення нових чи існуючих клієнтів через видиму 

сертифікацію; вдосконалення партнерських стосунків та співпраці, 

особливо в глобальному середовищі. Важливість стандартів інженерії 

програмного забезпечення полягає також в наступних передумовах: 1) 

інкапсуляція найкращої практики уникає повторення минулих помилок; 

2) основи процесу забезпечення якості включає перевірку відповідності 
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стандарту; 3) забезпечення нового персоналу через подання інформації 

про організацію процесів за застосованими стандартами. 

Однак, існує і ряд проблем в усвідомленні використання 

стандартизації програмної інженерії. Є дані, що більшість малих 

програмних організацій не приймають існуючі стандарти, оскільки 

сприймають їх як таких, що орієнтовані на великі організації. 

Дослідження показали, що негативне сприйняття стандартів моделей 

технологічних процесів малих фірм в першу чергу обумовлюється 

негативними поглядами на вартість, документацію та бюрократію.  

Колись майже півсотні організацій пропонували понад 300 

стандартів програмної інженерії . Але в міру вдосконалення стандартів і 

зростання витрат на створення програмних продуктів, число розробників 

стандартів скорочується, а організації знаходять інші способи підтримки 

клієнтів. Так, міністерство оборони США тепер використовує комерційні 

стандарти, що публікуються Міжнародною організацією зі стандартизації 

(ISO), Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) та IEEE [2]. 

Скорочення числа розробників стандартів призвело до серйозної 

зміни ситуації. Оскільки світ рухається до створення глобальної 

економіки, виробники стали більше довіряти міжнародним стандартам як 

інструментам, що дозволяють їм продавати свої продукти. 

ІТ-галузь користується набором загальновизнаних стандартів на 

процеси життєвого циклу ПЗ, з яких можна вибирати відповідні для 

конкретної ситуації. Стандарти міжнародні (ISO), професійні (IEEE), 

національні (скажімо, британські або австралійські) і пов'язані з 

конкретним сферам професійної діяльності (наприклад, Міжнародним 

агентством з атомної енергії) визначають 18 основних процесів життєвого 

циклу ПЗ. Вони описують найкращі практичні рішення для створення і 

підтримки програмного забезпечення на основі існуючих технологій і 

накопиченого досвіду [3]. 
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При підготовці кожного стандарту в «сімействі» необхідно 

враховувати відповіді на ряд питань: 1) Як він пов'язаний з іншими 

стандартами в «сімействі»? 2) Чи мають всі стандарти «сімейства» 

узгоджений формат подання? 3) Чи мають всі розділи стандарту 

однаковий рівень деталізації? 4) Які його найбільш важливі елементи? 5) 

На основі яких ознак користувач може переконатися у відповідності 

продукту даного стандарту? 

Існують чотири основні стандарти на процеси програмної 

інженерії: ISO / IEC 12207, Software Lifecycle Processes; ISO / IEC 15504, 

Software Process Assessment (multipart); ISO 9001, Quality Management 

Systems-Requirements. 

Ці стандарти дозволяють розробникам визначати моделі і процеси 

створення і підтримки програмного забезпечення. З їх допомогою 

сторонні організації можуть встановити, чи використовує розробник дані 

процеси належним чином. Нарешті, за умовами стандартів, щоб 

виправдати очікування користувачів, розробник повинен виконувати 

вимоги системи якості. 

Отже, можна зробити висновок, що стандартизація програмної 

інженерії здійснює концентрацію кращого світового досвіду, є основою 

для взаємодії, дає відповіді на питання «Що робити?» та «Як робити?». 
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Сьогодні для учнів створилися великі можливості для вивчення 

начальних предметів, зокрема шкільного курсу географії, за допомогою 

мережі Інтернет. Використовуючи різноманітні ресурси, програмно-

педагогічні засоби та мультимедійні файли, учні зможуть свою 

індивідуальну освітню траєкторію [5, с. 150] та краще опанувати 

навчальним матеріалом з дисципліни. 

Науковці наголошують, що для вивчення географії, зокрема 

дослідження материків і океанів, можна скористатися різноманітними 

друкованими виданнями. Крім того, для учнів та викладачів 

пропонуються різноманітні електронні джерела географічної інформації, 

наприклад електронні підручники, електронні атласи, відеоматеріали та 

аудіо матеріали, викладені в мережі Інтернет [4, с. 16]. 

Більшість начальної літератури з географії, що представлена в 

електронному форматі, є у вільному доступі в Інтернеті. Є велика 

кількість інформаційних ресурсів, де, крім посилань на скачання 
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підручника, надається довідкова інформація про підручник, його опис та 

враження авторів, відгуки користувачів тощо. Наприклад, на 

інформаційному ресурсі «Шкільні підручники» користувачам 

пропонується переглянути та скачати підручники з географії [6]. 

Ще одним з провідних типів електронних ресурсів є електронні 

версії різноманітних конспектів уроків, які також завантажені у простори 

Інтернету. Дуже інформаційним є ресурс [1], де представлено багато 

конспектів уроків з географії для різних класів. Багато з цих уроків є 

методично-науковими розробками, які містять у собі велику кількість 

інноваційних розробок, презентації, відеофрагменти, текстові та графічні 

додатки тощо. 

Також, в Інтернеті є ресурси, де можна закачати та переглянути 

відео уроки з географії, де вчителі ведуть урок для освітян, пояснюючи 

окремі теми, питання. Наприклад, якщо перейти за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=2wAzpLyZLSo, можливо побачити 

відеофрагмент уроку «Течії світового океану», а 

https://www.youtube.com/watch?v=zostNqUSoEs – переглянути або 

закачати урок за темою «Карта – мова географії». 

До цікавих та корисних додатків і веб-сервісів для 

запам'ятовування і перевірки знань з географічних карт відноситься 

Seterra, Qquiz, Мapchart. Коротко охарактеризуємо кожний з них. 

Наприклад, Оnline.seterra.com – сервіс для відгадування країн. Є всі 

регіони світу. Перед роботою необхідно вибрати російську мову 

інтерфейсу на головній сторінці. Дозволяє проаналізувати карті Європи, 

Північної Америки, Південної Америки, Африки, Азії, Австралазії. 

Розроблена в 1997 році і перекладена на 36 мов, Seterra користується 

великою популярністю серед людей будь-якого віку [7]. 

На уроках географії часто дають завдання пов’язані з картами. У 

вивчення політичної карти може допомогти мобільний додаток StudyGe. 
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Інтерфейс дуже простий, в ньому може розібратися кожен. Додаток 

створювалося в першу чергу для дітей, тому вони зможуть розібрати де 

що перебувати на кілька хвилин. При першому вході необхідно вибрати 

свій вік і продовжити вчитися. Натискаючи на кнопку «Грати», 

користувачу потрібно вибрати те, що потрібно перевірити. Це може бути: 

назви країн, столиці, прапори. Після потрібно вибрати рівень складності: 

легко, середньо, складно. За допомогою StudyGe можна вчити карту. 

Якщо натиснути на країну, то можна отримати інформацію про столицю, 

населення, площа, валюту, мова, форму правління, прапор. Ця функція 

дуже полегшує роботу учня. Він може з легкістю навести на країну і 

дізнатися всю детальну інформацію про країну. Під час гри, за правильні 

відповіді нараховуються бали, і підвищується рівень. Можна змагатися зі 

своїми друзями або іншими користувачами [8]. 

Представляє інтерес педагогічний програмний засіб «Географія 

материків і океанів, 7 клас». Автори-розробники дали йому назву 

«мультимедійний посібник», який поєднує у собі надсучасні технології та 

методи навчання/надання інформації у поєднанні із вимогами до змісту 

освіти. Він призначений для загальноосвітніх навчальних закладів освіти, 

містить більше шістдесяти уроків, кожен з них розкриває навчальну тему 

за допомогою малюнків, анімації, звукового супроводу, відео фрагментів 

тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, тести та 

завдання. При знайомстві з цим програмним засобом видно, що його 

розробляла група розробників, оскільки мультимедійний підручник має 

інструкцію користувача, методичні рекомендації, словники та тезаурус 

[2]. 

Щодо електронних ресурсів, які призначені для вивчення 

географії учнями 6-го класу, виявилося, що саме повноцінні електронні 

підручники або електронні засоби навчального призначення відсутні. 

Відсутність сучасних електронних засобів навчального призначення для 
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вивчення предмету «Географія» учнями 6-го класу зумовила розробку 

відповідного програмного забезпечення, функціональний опис якого 

поданий у роботі [3]. Програма призначена для самостійної роботи учнів 6 

класу, містить робочу програму для учнів 6-9 класів, конспекти уроків, 

навчальний матеріал, підручники з географії, блок тестування та інші 

навчальні компоненти. 

Отже, аналіз Інтернет-ресурсів показав наявність різного 

програмного забезпечення, що може використовуватися для вивчення 

шкільного курсу географії. Це електронні освітні ресурси, мобільні 

додатки, комп’ютерні програми. Наявні підручники, конспекти уроків та 

відео уроки, які масово викладені на інформаційних ресурсах, були 

використані як основу для програмного засобу навчального призначення 

зі шкільного курсу географії 6-го класу. 
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