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УДК  372.8                                                                                       Педагогічні науки 

 

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ» 

Берест Т. М., 

доц, к. філол. н., доцент кафедри українознавства, 

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», 

м. Харків, Україна 

Прагнення держави до забезпечення якості вищої освіти з її подальшою 

інтеграцією в європейський освітній простір та з підвищенням 

конкурентоздатності українських ЗВО, з одного боку, сучасний рівень розвитку 

інформаційних технологій – з іншого, а також актуальність для сьогодення 

безперервного навчання сприяють динамічному розвитку дистанційної форми 

освіти [4, 5, 6]. Це порівняно нове для України навчання на сьогодні має на меті 

надання рівного доступу та рівних освітніх можливостей громадянам, а також 

підвищення якісного рівня освіти за рахунок більш активного використання 

наукового й освітнього потенціалу провідних наукових центрів та освітніх 

установ.  

Вивчаючи психолого-педагогічні, організаційно-педагогічні проблеми 

дистанційного навчання,  питання його інформаційно-методичного 

забезпечення, а також використання в різних галузях та на різних рівнях освіти, 

дослідники наголошують на таких перевагах цієї форми, як 

індивідуалізованість, мобільність, спрямованість на самостійне здобуття знань. 

Водночас висуваються вимоги й до якостей потенційного слухача 

дистанційного курсу [2, 3, 7], головними серед них є самомотивація та 

самодисципліна, здатність до письмового спілкування, комунікабельність, 

наполегливість та чесність. 

Метою дистанційних курсів (ДК) для перекладачів у ХГУ «НУА» є 

надання студентам можливості самостійного вивчення нового матеріалу, 

поглиблення їх теоретичних знань, а також вироблення навичок грамотного 
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письма й оптимальної мовної поведінки. Крім того, ДК є досить актуальними 

для роботи зі студентами денної форми, які не виконали навчальних завдань 

відповідних аудиторних курсів, а також зі студентами заочно-дистанційної та 

післядипломної програм навчання [1].  

Організаційно-методичний, ідентифікаційно-контролюючий та 

інформаційно-навчальний блоки ДК, а також консультування із викладачами 

забезпечують можливість повноцінного навчання.  

Основними формами роботи в ДК є лекція (набір навчальних матеріалів в 

електронному вигляді; може містити, крім власне тексту, цитати з наукових 

статей, навчальних посібників), консультація (переважно індивідуальна; 

проводиться у чаті або за допомогою електронної пошти), самостійна робота 

(завдання, які студенти виконують й у текстових файлах відсилають на 

перевірку); контрольні роботи (поточний і підсумковий контроль). 

Підсистема контролю знань ДК включає вправи до тем, контрольні 

завдання та тести. Система тестування складається з банку, де створюються та 

структуруються питання та власне тести, що взаємодіють з питаннями банку 

відповідно до встановлених критеріїв (порядок, кількість запитань (у т. ч. 

випадкових), методика оцінювання, термін проходження, доступність тесту в 

часовому проміжку, кількість спроб, їх взаємопов’язаність, штрафи при 

проходженні; інформація, що буде доступною після закінчення тестування – 

оцінки, правильні відповіді, коментарі тощо). Різні типи питань –  «множинний 

вибір», «правильно/неправильно», «відповідність», «коротка відповідь», 

«числова відповідь» тощо –  дають можливість сформувати й проконтролювати 

широкий спектр знань, умінь і навичок. 

Отже, дистанційна освіта – порівняно нова, розвивальна форма 

організації навчального процесу, яка дозволяє активізувати пізнавальну 

діяльність, реалізувати ідеї індивідуального й диференційованого підходу в 

процесі навчання, підготувати студентів до активної самостійної діяльності. 

Література: 
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1. Берест Т. М. Мовна підготовка перекладачів: застосування дистанційних 

форм навчання / Т. М. Берест, Г. В. Купрікова // Наукові записки. – Серія: 
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____________________________________________________________________  

УДК 373.3.016:502        Педагогічні науки 

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВУ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Бігунська О.А., 

студентка 3 курсу спеціальності 

«Початкова освіта» з додатковою 

кваліфікацією «Вчитель інформатики в 

початкових класах» Луцького педагогічного 

коледжу 

м. Луцьк, Україна 
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Одним із гарантів засвоєння учнями знань під час навчального процесу є 

доцільний підбір методів навчання. 

Метод – мистецтво вчителя спрямувати думки учнів у потрібне русло та 

організувати роботу за планом. У структуру методу входять зміст навчання, 

шляхи досягнення мети, активність учнів, методичні прийоми, мета, способи, 

завдання, інструменти, засоби, правила, педагогічна майстерність учителя.  

У сучасній дидактиці виділяють кілька класифікацій методів:  

− за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації - словесні, 

наочні, практичні (С. Петровський, Є. Голант); 

− за характером пізнавальної діяльності учнів - пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-

пошуковий, дослідницький (І. Лернер, М. Скаткін); 

− залежно від основної дидактичної мети і завдань - методи оволодіння 

новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання 

знань, умінь і навичок (М. Данилов, Б. Єсипов); методи усного викладу 

знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи учнів з 

осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування знань на 

практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, 

умінь і навичок (І. Харламов); 

− класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі 

навчання - методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності; стимулювання й мотивація учіння, контролю, самоконтролю, 

взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні (Ю. 

Бабанський). [1] 

Розглянемо першу класифікацію методів. 

 Словесні методи (пояснення, інструктаж, розповідь, лекція, бесіда) 

Пояснення – словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів, 

наочних посібників, слів, термінів тощо. 

Метод пояснення переважно використовують під час викладання нового 

матеріалу, а також у процесі закріплення, особливо тоді, коли вчитель бачить, 
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що учні щось не зрозуміли. Успіх пояснення залежить від його доказовості, 

логіки викладу, добору аргументації. Вагоме значення мають чіткість мовлення, 

його темп, образність мови. 

Інструктаж – ознайомлення зі способами виконання завдань, 

використання інструментів, приладів і матеріалів, дотримання техніки безпеки, 

показ трудових операцій та організації робочого місця. 

За змістом у навчальному процесі інструктаж може бути вступним, 

поточним і заключним. Вступний інструктаж здійснюють перед початком 

самостійної роботи учнів, він передбачає доведення до них змісту і методики 

виконання завдань, їх результатів. Поточний проводять під час самостійної 

роботи; він передбачає надання допомоги окремим учням, у яких виникли 

труднощі. Під час заключного інструктажу вчитель аналізує результати 

самостійної роботи, демонструє кращі роботи учнів, виставляє оцінки, визначає 

подальші перспективи. 

Розповідь – послідовне розкриття змісту навчального матеріалу. 

Розповіді поділяють на художні, наукові, науково-популярні, описові. 

Художня розповідь – образний переказ фактів (наприклад, розповіді про 

географічні відкриття). Науково-популярна розповідь ґрунтується на аналізі 

фактичного матеріалу, тому виклад пов'язаний з теоретичним матеріалом, з 

абстрактними поняттями. Розповідь-опис дає послідовний виклад ознак, 

особливостей предметів і явищ навколишньої дійсності. Кожен тип розповіді 

повинен відповідати певним вимогам: забезпечувати виховну спрямованість 

навчання; оперувати тільки достовірними і перевіреними наукою фактами - не 

містити фактологічних помилок; спиратися на достатню кількість яскравих і 

переконливих прикладів і фактів, що доводять правильність теоретичних 

положень, сприяють кращому сприйманню нового матеріалу; будуватися за 

планом (чіткий поділ на частини); передбачати зрозумілість головної думки та 

основних моментів; передбачати повторення найважливіших положень; містити 

висновки й узагальнення; бути унаочненою, доступною і простою щодо мови; 

бути емоційною за формою і за змістом. 
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Лекція – усний виклад великого за обсягом, складного за логічною 

побудовою навчального матеріалу. 

Її не практикують у початкових класах. Лекції читають на визначені 

теми.[2] 

Бесіда – метод навчання, що передбачає запитання-відповіді. 

У початкових класах природничу бесіду можна застосовувати на основі 

раніше вивченого матеріалу – під час екскурсій, спостережень, дослідів, 

практичних та лабораторних робіт; за планом, картою, ілюстраціями, 

підручником, екранними засобами, натуральними посібниками. Бесіди 

проводять на різних етапах уроку. 

За дидактичними функціями бесіди з природознавства можуть бути 

підготовчими, пояснювальними, контролюючими, підсумковими. Підготовча 

бесіда сприяє актуалізації тих знань учнів, які стануть опорою в процесі 

опрацювання нової теми уроку. Пояснювальна бесіда спрямована на 

організацію та засвоєння нового навчального матеріалу через діалогічне 

спілкування учителя з учнями. Підсумкова бесіда проводиться як під час 

засвоєння змісту окремої частини навчального матеріалу, так і після 

опрацювання всієї теми. Вона виконує також функцію узагальнення, 

систематизації і підсумку вивченого. Контрольною бесідою вчитель 

фронтально перевіряє якість та рівень засвоєння навчального матеріалу на 

уроках природознавства. Школярам пропонуються питання як 

репродуктивного, так і творчого характеру. Цінними є питання на 

знаходження причинно-наслідкових зв’язків, на визначення, порівняння, 

узагальнення, класифікацію та систематизацію.[3] 

 Наочні методи – ілюстрація, демонстрація 

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення 

полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. Засоби ілюстрації 

(картинки, таблиці, моделі, муляжі, малюнки тощо) є нерухомими, вони мають 

«оживати» в розповіді вчителя. Дидактики не рекомендують вивішувати або 

виставляти засіб ілюстрації заздалегідь (на початку уроку), щоб не привернути 
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до нього увагу учнів, щоб ілюстрація не була достроковою до того моменту, 

коли для вчителя настане час скористатися наочним посібником. 

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: 

навчальна телепередача або кіно-відеофільм чи його фрагмент; діюча модель; 

спостереження за погодою (у початковій школі); досліди у шкільній теплиці, 

робота на пришкільних ділянках. 

 Практичні методи: досліди, вправи, навчальна праця. Лабораторні та 

практичні роботи, твори, реферати учнів. 

Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать 

лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше 

набутих знань. Більшість дітей активніше сприймають практичні методи, ніж 

словесні.[1] 

Література: 

1. Методи навчання та їх класифікація [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://osvita.ua/school/method/780/ 

2. Словесні методи навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/1386120334984/pedagogika/slovesni_metodi_navchannya  

3. Особливості методів і прийомів навчання під час вивчення 

природознавства. Значення природничої бесіди та вимоги до її використання 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://helpiks.org/3-63600.html 
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Ми  живемо в еру інформаційних технологій, і нормою стало бачити  

малюка з мобільним телефоном, а школярі взагалі без комп’ютера та телевізора 

не можуть уявити своє життя. Але чи нормальне таке явище з точки зору 

здоров`я, комунікації та здорового глузду впринципі? Чи доцільно купувати 

маленькій дитині телефони, електронні книги, планшети, ноутбуки? Наведемо 

переваги та недоліки використання ґаджетів дітьми. 

У чому користь? 

Різноманітні ґаджети дозволяють здійснювати швидку комунікацію та 

пришвидшують пошук інформації. Адже  легше  надіслати лист електронною 

поштою чи повідомлення у соцмережі, ніж звичайною поштою. А інтернет дає 

можливість швидкого  пошуку відповідей на запитання та значень певних 

понять. 

 - Ґаджети відіграють одну із провідних ролей у сучасному освітньому 

процесі. Уже дошкільнят за допомогою різноманітних програм та ігор можна 

навчити розрізняти форми, кольори, вивчити назви тварин чи рослин, вчитися 

рахувати, читати, писати; 

 - Ґаджети – один із способів зайняти дитину під час нудної подорожі, 

наприклад, в маршрутці чи поїзді. Це може бути як гра на планшеті чи 

телефоні, так і читання електронної книги; 

- Батьки можуть використовувати ґаджети для заохочення, як «бонус» за 

прибирання в кімнаті чи зроблені уроки. 

Але «мінусів» у ґаджетів для дітей значно більше. 

- Це негативно впливає на здатність дитини до соціалізації. 

У віці від 0 до 2 років мозок дитини збільшується в три рази. Голос 

батьків, їх дотик, спільні ігри можуть допомогти дитині сформуватися саме 

таким чином, щоб потім встановлювати нормальні емоційні зв’язки з іншими 

людьми. 

Але у малюків, які вже в такому малому віці мають доступ до гаджетів, 

постійно дивляться мультфільми, все трохи інакше. Їх нервова система починає 
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гірше розвиватися, це погано впливає на концентрацію уваги і сприйняття 

оточуючих людей. 

Коли вони дорослішають, їм стає важче побудувати  нормальні 

гармонійні відносини з оточуючими людьми. 

- Діти більше схильні до залежності від гаджетів, ніж дорослі. 

«Технології залучають людей тим, що в віртуальному світі можна 

нескінченно пробувати щось нове. Дуже складно відмовитися від їх 

використання саме тому, що немає ніяких обмежень в задоволенні своїх 

бажань», – говорить доктор Гері Смолл, профессор психіатрії і директор 

Центру довголіття при Каліфорнійському інституті неврології.[1] 

Одним натисканням на кнопку дитина може отримати  бажане. Але 

технології не можуть навчити дитину поміркованості. Саме тому вона звикає до 

смартфону моментально, але, на відміну від дорослої людини, не завжди може 

контролювати і обмежувати себе. 

- Пристрасть до планшетів і гаджетів  провокує  істерики «Якщо ці 

пристрої стають головним інструментом, щоб заспокоїти і відвернути 

маленьких дітей, то яким чином будуть розвиватися їхні власні внутрішні 

механізми саморегуляції?» – задається питанням доктор Дженні Редескі. 

Якщо у дитини з’являється прихильність до чого-небудь, вона починає 

плакати і злитися, коли у неї це намагаються відняти. Але якщо ваш малюк 

починає істерику з приводу гаджета, не поспішайте знову давати йому планшет 

тільки заради того, щоб заспокоїти. Це не вирішить проблему, а лише посилить 

її. 

Краще постарайтеся заспокоїти дитину добрим словом і розрадити його 

обіцянкою сходити погуляти або якою-небудь цікавою історією. 

- Постійні ігри сприяють порушенням сну 

Доведено, що використання електронних пристроїв у вечірній час 

несприятливо впливає на якість сну і погано позначається на емоційному і 

фізичному стані на наступний день. 
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Нервова система людини відпочиває в період 21:00 – 1:00. Однак багато 

підлітків  нехтують цим відпочинком, замінюючи  його на більш захоплююче 

проведення часу. І, на жаль, менш корисне. 

- Надмірне  захоплення гаджетами позначається на навчанні і успішності 

На думку багатьох дослідників, смартфони, планшети та інші гаджети 

негативно позначаються на здатності дітей до навчання, тому що постійно 

відволікають їх увагу та роблять їх розсіяними. 

«Ці пристрої часом замінюють  практичну діяльність, необхідну для 

розвитку сенсомоторних і візуально-рухових навичок, які важливі для 

навчання», – каже доктор медичних наук Бостонського університету Дженні 

Редескі. 

Крім іншого, відео- і онлайн-ігри здатні загальмувати творчу уявудитини. 

І не варто лякатися того, що дитині, можливо, зараз нудно. Якщо їй нудно – 

значить, є привід щось придумати. Саме так у дітей розвивається здатність 

творчо мислити.  

- Планшети  впливають на здатність дітей  замислюватися про наслідки 

своїх дій. 

Спілкуючись вживу, людина навчається стежити за реакцією 

співрозмовника на його слова, і в цьому йому допомагають інтонації, вираз 

обличчя, тембр голосу, загальна поведінка. Але якщо дитина спілкується тільки 

онлайн, він не чує інтонацію, не бачить мову тіла, вираз обличчя. Він не може 

відчути змін в настрої  людини. Тим часом всі ці навички є основою для 

встановлення  людських взаємин.[2] 

«Технології здатні зробити процес спілкування простіше», – каже  

шкільний психолог з Бостона, доктор Кейт  Робертс. «Але, коли ми маємо 

необмежений доступ до такого виду спілкування, ми починаємо забувати  про 

живі зустрічі.  Деякі діти взагалі намагаються уникати природних проявів 

людської природи, тому що їм так набагато легше «.[3] 

Дитині необхідно постійно наживо спілкуватися зі своєю сім’єю, з 

однолітками, адже тільки так він зможе навчитися проявляти співчуття, 
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розуміти інших людей. Тільки живе спілкування навчить його відчувати себе 

невимушено в компанії інших людей, що дуже стане в нагоді в дорослому 

житті. 

- Надмірне захоплення гаджетами може сприяти психічним розладам. За 

твердженням експертів, чим більше діти проводять часу за планшетами і 

гаджетами, тим вище ризик розвитку у них дитячої депресії, тривожності, 

відсутність прихильності до батьків і рідних братів і сестер. Також у них може 

розвинутися синдром дефіциту уваги, психози і можуть з’явитися проблеми з 

поведінкою і послухом. 

- Захоплення гаджетами впливає на фізичну активність. Звичка сидіти в 

інтернеті або грати на планшеті безпосередньо пов’язана з загрозою появи 

зайвої ваги і навіть виникнення ожиріння, вважають експерти. Адже 

найчастіше, граючи, спілкуючись або просто проводячи час онлайн, ми не 

тільки не рухаємося, але при  цьому ще й щось жуємо. До ризику набрати зайву 

вагу в такому випадку піддаються не тільки дорослі, а й діти. Деякі експерти 

навіть стверджують, що діти XXI століття стануть першим поколінням, яке не 

зможе  пережити своїх батьків через проблеми, пов’язаних з ожирінням. 

- Захоплення  гаджетами підвищує рівень дитячої агресії. Багато сучасних 

дітей які практично не вміють проявляти співчуття. Особливо це стосується 

тих, чиї  батьки ніяк не обмежують час їх перебування онлайн. Таким дітям 

набагато спокійніше і комфортніше в ілюзованому світі інтернет-ігор, де 

жорстокість і вбивства – це цілком нормальнее явище. Надмірне захоплення 

такими  іграми призводить до того, що дітям починає здаватися. що бути злими 

і жорстокими – це нормально, і що бити і вбивати – це адекватний спосіб 

вирішити проблеми. 

- Гаджети можуть спровокувати соціальну тривожність і 

непристосованість. Величезний потік інформації, часом зайвої і шкідливої, 

навіть дорослу людину може зробити  нервовим і неспокійним. Що ж тоді 

говорити про дітей, які ще менш стійкі до різних хвилювань? Хтось щось 

написав в соцмережі, можливо, якось сказав щось образиве чи принизиве, і все 
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– їх дитячий спокій порушений. Адже набагато легше написати, ніж сказати в 

обличчя, а значить, збільшується і ймовірність виникнення подібних ситуацій, 

які є величезним стресом для підлітків. В результаті вони можуть замкнутися і 

зовсім перестати спілкуватися в реальному житті з реальними людьми. 

Розвиток соціальних навичок – ось що особливо важливо для кожної дитини. 

Якщо діти занадто нервують через невміння або небажання спілкуватися і 

взаємодіяти з іншими людьми, – це, в кінцевому підсумку, може перешкодити 

їх особистісному розвитку і росту.  

Всі ми розуміємо, що ґаджети – невід’ємна річ XXI століття. І при 

правильному користуванні можуть приносити максимум користі з мінімальною  

шкодою. Навіть, якщо електронні пристрої невід’ємні атрибути  життя, 

пам’ятайте, що вони  повинні лише доповнювати  його, а не замінити. [4] 
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ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ 

ХІМІЇ 

Бітлян О.К.,  

доктор філософії в галузі с/г наук, вчитель вищої категорії,  

вчитель хімії Миколаївського економічного ліцею № 2, 

м. Миколаїв, Україна 

Одним з вектором впровадження інноваційної діяльності в освітньому 

просторі  є напрям STEM-освіти, що заснований на ідеї міждисциплінарного та 

прикладного підходу, при якому в навчальних програмах посилюється 

природничо-науковий компонент та інноваційні технології. 

Мета статті – дослідити особливості впровадження інноваційної освітньої 

технології STEM-освіти в навчально-виховний процес на уроках хімії. 

Хімія займає особливе місце серед шкільних дисциплін. Як навчальний 

предмет вона формує в учнів уявлення про наукову картину світу, формує їх 

світоглядну позицію і життєві переконання, дає можливість експериментувати, 

висувати і доводити наукові гіпотези.  

Аналіз науково-методичних джерел показав, що інноваційна діяльність  - 

це творчий процес, спрямований на підвищення якості освіти, він є результатом 

активності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. 

В процесі впровадження інноваційних освітніх технологій відбувається 

освоєння та застосування нових засобів навчання та виховання, які спрямовані 

на одержання нових знань, технологій та систем. 

Інноваційна діяльність відкриває простір для розвитку індивідуальних 

здібностей особистості та забезпечує реалізацію в умовах соціально-

економічного та науково-технічного прогресу.  

Одним з провідних сучасних інноваційних освітніх технологій є 

діяльність в рамках STEM-освіти, направлена на застосування 

міждисциплінарного і прикладного підходу; посилення природничо-наукового 
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компоненту; активного використання знань на практиці, розвитку творчих 

здібностей учнів. Це створення стійких зв’язків між навчальним закладом, 

суспільством, роботою і цілим світом. 

Особливою формою STEM-навчання є інтегровані уроки, які спрямовані 

на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів 

цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до 

питань, що розглядаються на уроці. Інтегровані уроки проводимо через 

об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів (хімія-фізика, хімія-

математика, хімія-біологія, хімія-інформатика). Основою ефективності таких 

уроків є чітке визначення мети і відповідне їх планування для забезпечення 

різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища з використанням 

навчальних засобів різних предметів. Для формування і перевірки предметних 

компетентностей учитель спирається  на систему інтегрованих завдань, 

спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної 

діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у 

змодельованих життєвих ситуаціях.  

Основними завданнями SТЕМ-освіти в хімії є: поглиблення знань з 

інформатики, хімії, біології, екології, фізики, англійської мови, професійне 

самовизначення учнів, формування резерву для участі в предметних олімпіадах, 

турнірах, творчих конкурсах, вивчення історії та природи України, рідного 

краю, формування екологічної свідомості учнів, бережливого ставлення до 

природи, формування потреби у здоровому способі життя, розвиток творчих 

здібностей та пізнавальної активності обдарованих учнів, формування 

лідерських якостей та навичок роботи в команді. Під час проведення 

навчальних занять з хімії основна задача полягає у формуванні інформаційної 

грамотності, наданні учням сучасного інструментарію для пошуку інформації із 

засвоєння профільних предметів.  

Разом із традиційними формами навчання на заняттях хімії учні 

ефективно використовують ІКТ для кращого засвоєння та повторення 

навчального матеріалу. Наприклад, під час вивчення текстового редактора 



19 

увага акцентується на створенні складних хімічних формул, учні отримують 

завдання від учителя хімії, що дозволяє повторити та закріпити раніше 

отримані ними знання. Ефективним є використання фрагментів та 

відеоматеріалів з електронних навчальних посібників для формування уявлення 

учнів про просторову 3D-візуалізацію органічних молекул. Під час вивчення 

можливостей текстового редактора для створення таблиць учні отримують 

завдання створити кросворд з хімії. Після виконання завдання учні міняються 

місцями і розгадують кросворди інших, що сприяє контролю знань. На уроках 

узагальнення та систематизації знань використання комп’ютерних технологій 

допомагає структурувати отримані знання. Анімаційні вікторини й таблиці, 

кросворди, малюнки та схеми, відеоролики сприяють підвищенню 

результативності засвоєння навчального матеріалу, ефективному використанню 

часу на уроці, мають велику практичну направленість завдяки зв’язку з 

реальним життям та іншими шкільними предметами.  

Мережа Інтернет є джерелом невичерпної цікавої інформації, яку можна 

також використати під час різних нетрадиційних уроків. Наприклад, цікавою 

формою проведення уроку, є віртуальна екскурсія. Це може бути подорож на 

сайт певного підприємства з метою ознайомлення з його роботою, сировинною 

базою, методами та технологіями, продукцією і т.д.  

STEM-освіта за допомогою практичних занять демонструє дітям 

можливість застосування науково-технічних знань в реальному житті. 

Створюючи проекти, школярі намагаються запропонувати власну модель, 

аналізують, роблять висновки, пов’язують її з життєвими ситуаціями, з власним 

досвідом. Це дає їм можливість бути більш впевненими у власних 

можливостях, навчитися йти до власної мети, долати перешкоди, перевіряти 

свою роботу багато разів, але не зупинятися перед перешкодами. Працюючи в 

групах, учні вільно висловлюють власну думку, відстоюють її, вчаться 

правильно формулювати та презентувати свою роботу. Чим більше вони 

займаються практичною роботою, тим більше розкривають власні здібності та 

більше проявляють зацікавленість до різних дисциплін. Це дає можливість 
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правильно вибрати майбутню професію, навчитися розуміти складну 

термінологію, підготуватися до сприйняття життя. 

Отже, використання STEM-освіти на уроках хімії це прекрасна можливість 

навчити учнів мислити та знаходити необхідну інформацію, вирішувати складні 

завдання, приймати рішення, організовувати співпрацю з іншими учнями та 

вчителем. Учень вчиться створювати ідеї та втілювати їх у життя, презентувати 

результати власних досліджень. Впровадження STEM-освіти буде сприяти 

знайомству учнів з першими кроками наукової діяльності, їх творчому та 

інтелектуальному розвитку, навчить організовувати та контролювати проекти, тим 

самим гарантуючи їх гармонійний розвиток, що відповідає вимогам сучасності. 
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 Могіна Н. В.  

викладач, Кам’янський медичний коледж,  

Кам’янське, Україна 

Сучасний період життя, названий через інтенсивний потік інформації і 

нові способи її передачі інформаційним, вимагає і відповідних підходів до 

вивчення різних дисциплін природничо-наукового циклу. Ми мусимо 

орієнтуватися в тих умовах, в яких будуть вчитись, розвиватись, зростати як 

професіонали наші студенти. 

Сучасна людина змушена жити, навчатись, творити в динамічному 

інформаційному просторі і якщо не вміти швидко орієнтуватися в потоці 

інформації, не мати навичок самостійного здобуття знань, можна втратити 

можливість професійного становлення і зростання.Тому варто знати такі 

підходи, які забезпечують швидку адаптацію студента в навчальному 

середовищі. 

Це розроблення і впровадження нових інтенсивних технологій навчання, 

які забезпечували б активізацію розумових дій, розвиток пам’яті, задіювали б 

психологічні можливості людського мозку, активізували довготривале і  

мимовільне запам’ятовування. Дієвим у цьому контексті є опорні конспекти, 

фреймове структурування, візуалізація, застосування мультимедіа. 

Безпосередньою перевагою фреймів є те, що вони мають високу ємність, 

легко використовуються під час проблемного навчання, передбачають 

самостійну роботу студентів, що в сучасних умовах розвитку освіти є дуже 

актуальним. 

Фрейми легко поєднуються з іншими методами навчання, такими як 

робота з підручником, рольова гра, метод проектів, перевернуте навчання, 

модульно-рейтингова система. Зрозуміло, що інформація під час складання 

фреймів подається не в чистому вигляді, а схематично, компактно, згорнуто в 

певну логічну послідовність-структуру, модель. 

Однією з головних особливостей фреймового структурування знань є 

єдність зовнішньої і внутрішньої форм структури фрейму: 
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− зовнішня форма – це сукупність структурних елементів фрейму (знаків, 

символів, графічних зображень тощо); 

− внутрішня форма – це змістове наповнення, тобто все те, що мають 

осмислити і зрозуміти студенти у процесі прочитання навчальної 

інформації, згорнутої у такий спосіб. 

Тому складністю фреймового підходу є необхідність високого рівня 

розуміння, узагальнення тексту і вміння передавати зміст стисло, логічно, 

інформативно.  

Для систематизації, узагальнення знань, розвитку аналітично-

синтетичних умінь студентів структурування навчального матеріалу можна 

здійснювати за допомогою фрейм-логіко-смислових схем, схем-опор, які 

використовуються протягом всього курсу, схем-алгоритмів, фрейм-сценаріїв, де 

увага фокусується на стереотипній повторювальній послідовності ситуації.  

Застосування фреймового структурування в процесібінарного викладання 

лекційного матеріалу двох дисциплін значною мірою підвищує рівень і 

оптимізує засвоєння нового матеріалу. Використання цієї технології та 

інтеграція  дозволяє раціонально та продуктивно розподілити час на різних 

етапах заняття і дає можливість не лише пасивно сприймати матеріал, а й 

доповнювати і розробляти різні типи фреймових технологій викладачами,  тим 

самим демонструючи якість засвоєння. Проте слід зауважити, що важливо не 

тільки навчити студентів засвоювати навчальну інформацію за допомогою 

фреймів, а і сформувати у них уміння і навички фреймового структурування 

знань.  

Із наданого матеріалу ви бачите наскільки різноманітні фрейм-технології. 

І яке це поле діяльності для викладача. І тому знання теоретичних основ 

фреймів є дуже важливим для того, щоб викладач зміг правильно використати 

свій творчий потенціал і розробити грамотний фрейм для використання в своїй 

роботі.  

Такою допомогою є класифікація фрейм-структур С.А Жаботинської 

залежно від виду слотів та їх взаємозв’язків. Вона розрізняє п`ять типів: 
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1) предметно центричний фрейм, який складається із системи пропозицій, 

це до одного й того ж логічного суб'єкта приєднується декілька логічних 

предикатів; у центрі уваги перебуває сам предмет;  

2) акціональний фрейм, конституентатами якого є декілька предметів, які 

наділяються семантичними ролями, акцент зміщується на взаємодію одного 

предмета з іншими;  

3) партонімічний фрейм, предметні сутності якого співвідносяться між 

собою як ціле і його частина;  

4) гіпотонімічний фрейм, у якому предметні сутності поєднуються родо-

видовими відношеннями;  

5) асоціативний фрейм, що ілюструє відношення схожості, яке базується 

на зближенні концептів у мисленні самого індивіда. 

За Мінським фрейм можна уявити у вигляді сітки, що складається із 

вузлів та зв`язків між ними, а кожен вузол має бути наповнений власним 

«завданням», яке представляє ті чи інші характерні властивості ситуації, якій 

воно відповідає. Загалом у фреймі можна виділити декілька рівнів, які 

ієрархічно пов`язані між собою. 

Інноваційний процес поширення фреймових методів у педагогіці 

закономірний: про використання фреймових опор та їх ефективності заявляють 

А.А.Остапенко, Т.М.Колодочка ( великоблочні опори фреймового типу), 

В.Е.Штейнберг (логіко-смислові моделі та семантичні фрактали), 

Н.Д.Колетвінова ( конструювання та використання тест-фреймів). Фреймові 

подання знань в освітньому процесі дозволяють істотно підвищити якість і 

швидкість навчання. 

У контексті порушеної проблеми особливої значущості для роботи 

набувають дослідження таких аспектів: 

- технології інтенсифікації навчання (С.М.Лисенкова, А.А. Остапенко, 

М.А. Чошанов, В.Ф. Шаталов); 

- структурування навчальної інформації під час вивчення природничих 

дисциплін (О.В.Березан, С.У.Гончаренко, А.С.Медведева, Т.М.Фролова). 
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Сутність фреймового підходу до організації знань полягає у смисловій 

компресії навчального матеріалу. Формування спеціаліста – це не просто 

передача знань, практичних умінь і навичок у смисловій компресії, а 

відповідальна й важка справа. Це передусім виховання розуму, формування 

світогляду, переконань, моральних цінностей і принципів, естетичних смаків і 

вподобань, тобто, як писав В.О. Сухомлинський, - «це копітке різьблення й 

ліплення найтонших рис духовного обличчя людини». 
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Літературна освіта  – це навчально-виховна система вивчення 

літератури в загальноосвітніх закладах України. Основна мета полягає у 

вихованні творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування 

гуманістичного світогляду особистості [3]. Актуальність статті зумовлена 

основними принципами освіти, що зазначені у Законі України «Про освіту» 

(стаття 6), основними засадами «Концепції літературної освіти» та 

«Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті».  

У чинній навчальній програмі із вивчення української літератури в школі 

надзвичайно мало відведено годин на позакласну роботу та факультативні 

заняття. Цим зумовлений низький рівень обізнаності учнів у жанрі фентезі, 

який ми пропонуємо опановувати під час ознайомлення. Україністи, які 

аналізують творчість авторів – у жанрі фентезі: А. Валентинов, Т. Жаданова,    

О. Леоненко, А. Трокай, С. Філоненко та ін.; у компаративному аспекті:            

А. Градовський, М. Ільницький; у психолого-педагогічному напрямі:                 

А. Ситченко; із методичними засадами: Н. Волошина, С. Жила, Н. Логвіненко. 

Мета роботи: визначити методичні умови вивчення українського фентезі на 

основі компаративного методу під час проведення факультативних занять у 

загальноосвітній (старшій) школі.   

У сучасному літературному процесі немає єдиного визначення поняття 

«фентезі»: 1. Це жанровий різновид фантастики, в якому використовуються 

ірраціональні мотиви чарівництва, магії, рицарського епосу, поєднані з 

реалістичною нарацією [5]; 2. На думку Н. Мельника, можливі два варіанти 

співіснування фантастичного і реального – зіставлення цих площин, або ж їхнє 

злиття [6, с. 173]; 3. Наше дослідження ґрунтується на тому, що фентезі – це 

унікальний літературний жанр, що сформувався в межах літературного процес.  

Твори сучасного українського фентезі сприяють розвиткові педагогіки 

пригоди, яка, за спостереженнями Г. Токмань, розглядає пригоду як 

випробування духовних сил в екстремальних обставинах, можливість 

здійснення екзистенційного вибору, наслідком чого стає утвердження 
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особистісної ієрархії цінностей [8, с. 57]. Методист робить акцент на 

внутрішньому світі учнів, які докладають певні розумові здібності заради 

осмислення фентезі. 

Нині вивчення українського фентезі засобами компаративістики в 

шкільному курсі української літератури уможливлюється під час 

факультативних занять, специфіка яких передусім спрямовується на високій 

ефективності цього виду навчальної роботи. Важливим є проведення різних 

типів занять, які будуть мати загальні елементи побудови структури. 

Наприклад, інформативно-вступний етап заняття розпочинається із лекції 

вчителя з елементами евристичної бесіди на тему: «Історія розвитку жанру 

фентезі. Витоки та сучасні інтерпретації образів». На консультативно-

підготовчому етапі – навчання школярів методиці роботи з книгою, 

формування умінь і навичок користуватися бібліотечним каталогом. На етапі 

поглибленого аналізу тексту учні розглядатимуть самостійно дібрані художні 

твори авторів української літератури, як твори фантастичного спрямування. 

Для глибшого осмислення факультативного вивчення сучасного 

українського фентезі засобами компаративістики можна виокремити основні 

завдання: запропонувати учням більше літературних знань і розвантажити 

хронічно перевантажені навчальні програми; підвищити рівень літературного 

розвитку учнів; підвищувати загальнокультурний рівень [7, с. 209].  

Однією з головних вимог до змісту формування дослідницьких умінь 

учнів є комплексний підхід до навчання, заохочення до факультативних занять,  

оскільки ці вектори будуть найбільш ефективними у тому випадку, якщо 

будуть проводитися комплексно, окреслюючи різні теми. Вивчення творів 

української літератури у жанрі фентезі надзвичайно важливе для 

інтелектуального розвитку школярів. Проте, воно повинно бути систематичним 

та мати зв’язок з іншими творами як української, так і зарубіжної літератури. 

Доцільним є визначення «літературної компаративістики». Звертаючи увагу на 

фундаментальні принципи порівняльного методу, варто  пригадати міркування 
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М. Храпченка та А. Градовського про те, що лише за однорідності основних 

принципів типологічних досліджень можна досягти порівняльних результатів.  

У системі уроків компаративного вивчення літератури варто виокремити: 

літературно-історичне дослідження, літературний портрет, літературно-

психологічне дослідження, філософський діалог, літературний етюд, 

текстологічне дослідження, літературно-музична композиція тощо [1, с. 158]. 

Встановлення внутрішньо- та міжпредметних зв’язків дозволяє брати за 

фундамент знання, які учні отримали раніше, і в процесі факультативних 

занять, сприяє підвищенню наукового і методичного рівня викладання 

основного курсу.  

     Сучасні методисти  пропонують розрізняти два  підходи  під час  

підготовки уроків з елементами компаративного аналізу: 

− послідовний (спочатку розповісти про одного літературного героя, подію, 

епоху, а потім у зіставленні з ним про іншого); 

− паралельний (одночасне порівняння, коли розповідається про обох героїв, 

події, епохи, що дає можливість показати спільне і відмінне). 

Програма української літератури побудована на вивченні міфів, легенд, 

переказів, фольклорних поетичних творів, що безпосередньо розпочинає 

вивчення предмета в основній школі. Перспективи творення українського 

фентезі з огляду на національну традицію на уроках-факультативах розглянемо 

так: основу конфлікту роману «Щоденник Мавки»  (2014 р.) Дари  Корній 

становить вічна суперечність між високим покликанням людини й тією 

буденністю, що нас оточує.  

В одному з інтерв’ю письменниця зазначила, що їй подобаються твори 

Толкіна, але  більший вплив  все-таки має «Лісова пісня» Лесі Українки [2]. Її 

твір – національна драма, в якій образи українського фольклору піднесені до 

високого філософсько-етичного узагальнення. Для кращого осмислення 

диференціації творів на факультативному занятті пропонуємо учням 

літературно-історичне дослідження, що ґрунтується на зіставленні обох 
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творів та виокремлення спільних і відмінних рис у змалюванні образів 

головних героїв.  

На прикладі мікроаналізу зі школярами проводимо зіставлення із повістю 

Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» [4]. Завдання: дослідити 

фольклорно-етнографічні матеріали, символи-міфологеми, що застосовано у 

творах для передачі національного колориту. Завдання для учнів з високим 

рівнем успішності: використавши метод цілісної інтерпретації художньої 

структури  вищезгаданих творів, написати твір-роздум на тему: «Невмирущість 

духовної краси людини».  

     Отже, нами висвітлено місце фентезі у літературному контексті на 

початку ХХІ ст., значення компаративних засобів із психолого-педагогічного 

вектору, окреслено можливі теоретичні засади проведення факультативних 

занять у навчально-виховному процесі.   
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Постановка проблеми. Проблема формування здорового способу життя 

підростаючого покоління України належить до найактуальніших проблем, 

вирішення якої обумовлює майбутнє держави та подальше існування здорової 

нації. Сьогодні сферою формування здорового способу життя дітей та підлітків 

є система освіти. Згідно державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) та 

«Національної доктрини освіти України у ХХІ столітті» стратегічним 

завданням освіти є виховання освіченої, творчої особистості, всебічний 

розвиток людини, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. 
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Тому обов’язковим компонентом національної системи освіти мають бути 

знання про формування, збереження та зміцнення здоров’я. 

Зазначена проблема набуває ще більшого значення для сучасної школи, 

про що свідчать документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України. Адже, спостерігається негативна тенденція щодо погіршення стану 

здоров’я учнівської молоді. Однією з головних причин цьому є відсутність 

співпраці педагогічного колективу та батьків, необізнаність батьків з даної 

проблеми, відсутність свідомого ставлення до свого здоров’я як школярів, так і 

їх батьків, неосвіченість вчителів щодо правильних форм та методів 

формування, зміцнення та укріплення здоров’я учнів. Тому проблема 

формування здорового способу життя дітей шкільного віку залишається 

актуальною та своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковими дослідженнями [4, 

с. 204] встановлено, що стан здоров’я, у великій мірі, залежить від способу 

життя людини. В зв’язку з цим, у психолого-педагогічній та спеціальній 

літературі ведеться досить активна дискусія про визначення й обґрунтування 

такого способу життя, який би дав можливість максимально підвищити рівень 

здоров’я у дітей, молоді та дорослих. Питанню формування здорового способу 

життя дітей і молоді присвятили свої праці О. Вакуленко, В. Васильєв, 

Г.Голобородько, О. Дубогай, В. Зайцев, В. Касаткін, Т. Кириченко, Ю. Лісіцин, 

С. Свириденко, Л. Сущенко, Н. Хоменко та ін. Сьогодні у цьому напрямку 

продовжують працювати вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких слід 

відзначати: Г. Апанасенко, В. Войтенко, І. Гундаров, В.Куліков, І. Муравов, В. 

Петленко, Л. Попова та інші дослідники. 

Здоров’я людей належить до числа глобальних проблем, що мають 

життєво важливе значення для всього людства. Саме тут загострення 

сьогоденних та майбутніх протиріч може призвести в перспективі до 

катастрофічних наслідків. Тому дана проблема залишається актуальною та 

знаходить своє розв’язання у дослідженнях різного рівня. 
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Метою статті. Аналіз основних напрямків професійної діяльності 

вчителя щодо формування здорового способу життя школярів початкових 

класів. 

Виклад основного матеріалу. В поглядах науковців можна виділити два 

основні підходи до змісту здорового способу життя. Представники першого 

підходу розглядають цей термін глобально, тобто як форми людської 

життєдіяльності (соціальні, фізичні, психічні), які приведені у відповідність з 

гігієнічними вимогами.  

Згідно з другим підходом, здоровий спосіб життя автори розглядають як 

відносно окрему частину життя людини, на яку відводиться певний час. 

Для вирішення всіх наукових і практичних питань здоров’я, важливе 

значення має сучасне визначення самого поняття здоров’я. В літературі можна 

зустріти дуже багато визначень здоров’я. За даними Е. Булич, Г. Муравова у 

науковій літературі існує 99 визначень поняття здоров’я[4, с. 158]. 

За енциклопедичним визначенням здоров’я – це природний стан 

організму, що характеризується його врівноваженістю із навколишнім 

середовищем та відсутністю будь-яких хворобливих змін. Здоров’я людини 

визначається комплексом біологічних (успадкованих та набутих) та соціальних 

факторів. Останні мають настільки важливе значення у підтриманні стану 

здоров’я або виникненні і розвитку хвороби, що у преамбулі до статуту 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) записано: «Здоров’я – це стан 

повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність 

хвороб та фізичних дефектів». Однак, те, наскільки широке соціологічне 

визначення здоров’я є дещо суперечливим, оскільки соціальна повноцінність 

людини не завжди збігається з її біологічним станом. Взагалі, поняття здоров’я 

є дещо умовним та об’єктивно встановлюється за сукупністю 

антропометричних, клінічних, біохімічних та фізіологічних показників, що 

визначаються із урахуванням статевого, вікового факторів, а також 

кліматичних та географічних умов.  
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А. Іванюшкін розглядає «здоров’я» з точки зору наукового його змісту та 

цінностей смислу. Він пропонує три рівні цінностей: 

1) біологічний – початкове здоров’я припускає досконалість 

саморегуляції організму, гармонію фізіологічних процесів і як наслідок 

максимум пристосування; 

2) соціальний – здоров’я є міркою соціальної активності, відношенням 

діяльності людини до світу;  

3) психологічний, особистісний – здоров’я є не відсутністю хвороби, а 

скоріш запереченням її, тобто переборенням [7, с. 48].  

Розглядаючи питання про здоров’я, багато авторів вживають термін 

«здорова людина». Цей термін, так як і термін здоров’я, носить відносний, 

абстрактний характер. Воно є конкретним тільки тоді, коли прив’язане до 

конкретного індивідуума. 

На думку вчених-валеологів, «здоровий спосіб життя – це оптимальна для 

існуючих соціально-економічних та історичних умов організація 

життєдіяльності людини, яка сприяє формуванню, збереженню і успадкуванню 

здоров’я, в основі якої знаходиться валеологічний світогляд особистості»[7, с. 

49]. 

Таким чином, у сучасній науково-методичній літературі немає 

загальноприйнятого визначення здоров’я та здорового способу життя. Значна 

частина фахівців не володіє методами формування здорового способу життя і, 

часто, працюють наосліп. 

У системі освіти загальноосвітня школа є найціннішим скарбом кожного 

народу. Вона складає фундамент освіченості нації і багато в чому визначає 

ефективність її наступних сходинок освіти, перш за все вищої. В школах 

навчально-виховний процес спрямований на всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і 

фізичних здібностей. Тому проблема формування здорового способу життя 

підростаючого покоління займає провідне місце в шкільній практиці. Дана 

проблема постійно обговорюється на державному рівні. Україною прийнято ряд 
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важливих державних документів, які спрямовані на зміцнення, формування та 

збереження здоров’я дітей, молоді та дорослих, формування соціально-

активної, фізично здорової та духовно багатої особистості. 

Людина, що веде здоровий спосіб життя, легше витримує стреси, 

психоемоційні перевантаження, ефективніше захищається від негативного 

впливу довкілля. Тому серед інших завдань учитель початкових класів на 

уроках значне місце повинен відводити орієнтації дітей на здоровий спосіб 

життя. 

Велику роль у формуванні здорового пособу життя відіграє сучасна 

школа. 80% навчального часу належить розумовому розвитку і лише 20% 

відводиться на фізичний розвиток. Не завжди у школах наявні сприятливі 

умови для навчання та відпочинку, належний повітряно-тепловий режим, 

обладнання та інше. У школах спостерігається висока наповнюваність класів, 

не виконується організація великих перерв, знижена рухова активність. Учні 

старших класів 99% добового часу знаходяться у приміщенні. Так у 14-22% 

учнів порушена постава, у 18% – погіршений зір, у 30% – часті гостро-

респіраторні захворювання, у 38% – зайва вага, у 24% – підвищений 

артеріальний тиск [7, с. 50].  

Формування здорового способу життя через освіту, створення 

здоров’язберігаючого освітнього середовища – один із пріоритетних напрямів 

державної політики у галузі освіти. У цьому контексті завданням сучасної 

школи є: використання здоров’язберігаючих технологій навчання; дотримання 

режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження; 

організація збалансованого харчування; заміна авторитарного стилю 

спілкування на стиль співробітництва, створення емоційної сприятливої 

атмосфери навчання; формування в учнів та їхніх батьків усвідомлення 

цінності здоров’я, культивування здоров’я. 

На сьогоднішній день існує чимало шкіл, де не робиться ранкова зарядка, 

не дотримується режим дня, не виконуються гігієнічні вимоги, діти не завжди 

правильно харчуються, віддають перевагу солодкому, а не фруктам, овочам, 
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часто нормально не снідають. У зв’язку з цим самі учні у 67% випадків 

визначають своє здоров’я як задовільне, у 19% – як незадовільне. 

Кожен навчальний предмет містить вагомий потенціал щодо формування 

здорового способу життя. Даній проблемі було присвячено значну кількість 

наукових та навчально-методичних праць: формування здорового способу 

життя школярів у навчально-виховному процесі (В. Білик, А. Герасимчук, С. 

Ігнатенко, С. Лапаєнко, В. Лисяк, О. Маркова, К. Палієнко, С. Страшко та ін.); у 

позакласній діяльності (О. Гауряк, А. Гужаловський, О. Жабокрицька, Т. 

Лясота, В. Рева та ін.); у позашкільній діяльності (Б. Брилін, В. Кузьменко, І. 

Шеремет та ін.); у сім’ї (Т. Баєва, С. Свириденко, М. Шарапа та ін.). 

Одним із компонентів здорового способу життя та правильного його 

формування є фізичне виховання. Фізичне виховання стимулює не лише стан 

здоров’я, але пробуджує в людях прагнення жити, рухатись, робити добро, бути 

активним членом здорового суспільства. В процесі навчання учнів початкових 

класів потрібно постійно виробляти не лише потреби, але й навички здорового 

способу життя. Фізична культура – це не лише спорт, перемоги та змагання, але 

й спосіб підтримання духовного життя людини, її прагнення до досконалості та 

здоров’я. Нові вимоги до фізичного виховання школярів викладені в 

удосконаленій навчальній програмі з фізичної культури (цільова комплексна 

програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»). У ній поставлене завдання 

виховувати в учнів звичку самостійно займатися фізичними вправами, 

озброювати їх знаннями, уміннями й навичками, необхідними для цього. Це 

завдання послідовно здійснюється протягом усього періоду навчання в школі. 

Використання засобів фізичної культури у шкільній програмі займає 

основне місце в системі профілактичних заходів, спрямованих на корекцію 

здоров’я, рівень якого, у зв’язку з наслідками урбанізації, негативними 

впливами екології, стресовими чинниками та іншими факторами, різко 

знижується [3, с. 30]. Важливо, щоб школярі усвідомлювали важливість занять 

фізичною культурою, відчували потребу в них, тому що фізична культура 

поступово зводиться до безглуздої фізичної вправи, взятої з культури, спорту, 
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гри, щирого спілкування і відносин. Звідси зниження інтересу до занять 

фізичними вправами, недостатня готовність дітей перейти до організації 

самодіяльних форм занять фізичною культурою. Фізична культура є яскравим 

прикладом не тільки теоретичних знань з формування здорового способу 

життя. На відміну від шкільного предмету основ здоров’я, що містять знання 

про формування, збереження та зміцнення здоров’я, фізична культура дає 

можливість займатись формуванням здоров’я на практиці. 

Великого значення в школі в останні роки набуває позакласна діяльність. 

Основною метою позакласної діяльності є задоволення інтересів і запитів дітей, 

розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах 

діяльності, формування здорового способу життя. Домінуюча роль в її 

організації належить класному керівнику, який є передусім організатором 

позакласних виховних заходів (організованої діяльності колективу, спрямованої 

на досягнення певної виховної мети), діє у співдружності з іншими 

педагогічними працівниками школи. Педагогічними умовами виховання основ 

здорового способу життя учнів у позакласній діяльності є: організація 

факультативних і гурткових занять, різноманітних виховних заходів з основ 

здорового способу життя у позаурочний час; залучення кожного учня до 

різноманітної виховної діяльності з урахуванням вікових та психофізичних 

особливостей; запровадження режиму дня та систематичне дотримання його 

дітьми як моделі здорового способу життя [6, с. 8]. Для успішного та вдалого 

формування здорового способу школярів  початкових класів у навчальних 

закладах необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Об’єднати увесь педагогічний колектив для розв’язання завдань щодо 

формування освіти про здоровий спосіб життя в школярів. 

2. Довести всі елементи навчально-виховного процесу у відповідність із 

станом здоров’я та психофізіологічними можливостями учнів і педагогів. 

3. Здійснювати оздоровче супроводження навчально-виховного процесу, 

передбачати такі напрямки роботи як: оздоровче обґрунтування та експертиза 
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навчально-виховної роботи, діагностика й корекція здоров’я учнів, 

профілактичні заходи, допомога в розвитку дітей [5, с.14]. 

Основною формою позашкільної діяльності школярів початкових класів є 

вільний час, а саме дозвілля. Дозвілля є своєрідною формою позаурочного часу, 

який може бути використаний учнями для поглиблення своїх знань з усіх 

навчальних предметів, для задоволення і розвитку інтересів, запитів та нахилів, 

духовного зростання, вдосконалення фізичних якостей та відпочинку [3, с. 75]. 

Проблема дозвілля школярів, а також проблема формування здорового способу 

життя під час дозвілля має роздвоєний характер: з одного боку відсутність 

контролю з боку школи за позашкільною діяльністю дітей, з іншого боку 

відбувається майже повний контроль за діями школярів з боку сім’ї. Тому 

думка про те, що у позашкільній діяльності чітка взаємодія школи й сім’ї у 

сфері проведення школярами дозвілля досить часто є безсистемною – не вірна. 

Раціонально сформувавши використання школярами дозвілля, а саме з 

максимальним включенням до нього фізкультурно-спортивних заходів, сприяє 

формуванню, зміцненню та укріпленню їхнього здоров’я. Цього можна досягти 

лише у тісній співпраці педагогічного колективу та батьків. 

Відомо, що формування здорових звичок найбільш ефективно проводити 

з дитинства. Чим менший вік, тим безпосереднє сприйняття, тим більше дитина 

довіряє своєму вихователю. Це створює найбільш сприятливі можливості для 

формування потрібних для збереження здоров’я якостей і властивостей 

особистості. Чим раніше розпочато виховання, тим стабільніші виникають 

навики й установки, які необхідні дитині в її подальшому житті. Наскільки 

успішно будуть сформовані й закріплені у свідомості навички здорового 

способу життя в молодшому віці, залежить потім реальний спосіб життя, що 

перешкоджає чи сприяє розкриттю потенціалу особистості. Зміна ставлення до 

свого здоров’я передусім проблема виховання. Тому саме системі освіти дає 

суспільство соціальне замовлення – посилити роботу з оздоровлення шкільного 

середовища, зміцнення здоров’я дітей і формування у них здорового способу 

життя. Цю проблему повинна розв’язувати школа у співпраці з батьками. 
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Здорова особистість формується у двох соціальних інститутах: сім’ї та 

школі. На сьогоднішній день школа не повністю реалізує головну мету 

виховання – формування здорової особистості, здатної зберегти своє здоров’я, а 

отже існує необхідність у залученні родини до вирішення проблеми 

формування здорового способу життя школярів. Перед тим, як займатися 

проблемами формування здорового способу життя учнів, необхідно вивчити 

ставлення сім’ї до цієї проблеми: як батьки піклуються про своє здоров’я та 

здоров’я дітей, чи вміють і прагнуть дотримуватися правил здорового способу 

життя, наскільки вони обізнані з цих питань, чи дотримуються певних моделей 

здорового життя [1, с. 173.]. Тому одним з завдань школи є активна 

просвітницька робота з батьками. 

Висновки. Отже, здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих 

заходів, що забезпечують гармонійний розвиток, зміцнення здоров’я, 

підвищують продуктивність праці. Незаперечним є абсолютна безграмотність 

учнів, щодо здорового способу життя та його цінності, тому необхідно 

створити систему закладів, де учні початкових класів мали б нагоду одержати 

кваліфіковані консультації з питань збереження здоров’я та його цінності і де б 

робота проводилась в трьох напрямках: робота з батьками; робота з вчителями; 

робота з учнями. 
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Уряд кожної країни прагне зробити свою країну процвітаючою та 

найкращою для звичайних людей, щоб кожний громадянин цієї країни любив її, 

працював у ній, не хотів переїхати до іншої країни – це та багато інших цілей 

належать президенту та його «команді». Для того щоб країна була 

процвітаючою, була більш модернізованою, потрібно, щоб люди, які працюють 

в різних компаніях, фабриках чи заводах мали високий рівень знань (але цього 

недостатньо), вони повинні розуміти те, що вони роблять. 
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Будь-яка країна потребує висококваліфікованих інженерів. Для цього, 

потрібно дати майбутнім спеціалістам найвищий рівень знань з даної галузі. 

Приділяти більше уваги не тільки, щоб розповісти теорію, а ще й на те, щоб 

майбутні інженери мали багато практики. Адже інженери роблять свою роботу 

не словом, а ділом.  

За даними показами останніх років найкращі ВНЗ є у США. На першому 

місці, за рейтингом найкращих вищих освітніх закладів світу стоїть США, дуже 

багато університетів цієї країни перераховано в цьому рейтингу, із 20 

найкращих ВНЗ світу, 13 належать США; далі йдуть Швейцарія, Велика 

Британія, Сінгапур та Нідерланди. Що ж стосується України, то вона, на жаль, 

не входить до цього рейтингу [1]. 

Але чим же краще ВНЗ у США ніж в Україні? Інженерна освіта 

приваблює все більше студентів з усього світу, демонструючи цим високу 

якість і продуктивність. У США вважають, що технічні університети є 

найкращим місцем для підготовки спеціалістів. Адже в університетах 

працюють учені з різних галузей знань, що створює умови для забезпечення 

фундаментальної підготовки спеціалістів, розширення їх наукового світогляду. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчать про те, що питання розвитку 

вищої освіти у Сполучених Штатах Америки широко висвітлено в науковій 

літературі. Структура вищої освіти ґрунтовно проаналізована В. Кремнем, М. 

Степком та ін.. Оцінювання навчальних досягнень студентів розглядали І. 

Булах, О. Волосовець, Ю. Вороненко та ін.. 

Американська система вищої інженерної освіти є демократичною, 

відкритою, забезпечує справжню рівність освітніх можливостей. Підвищення 

ефективності навчального процесу у вищій інженерній школі США 

здійснюється через переосмислення традиційних форм і методів викладання, 

індивідуалізації навчання, збільшення комплексу новітніх технічних засобів, 

застосування у навчальному процесі нових, нетрадиційних форм навчання, 

широке використання різноманітних тестових програм, започаткування нових 

програм оцінки якості викладання. Американські експерти в галузі освіти 
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обґрунтували висновки про те, що інженерна освіта повинна забезпечувати 

широку, а не вузькоспеціалізовану підготовку, і бути проблемною, а не 

дисциплінарно орієнтованою. Тобто йдеться про підготовку всебічно розвинених 

фахівців, які вміють самоутверджуватися і розкриватися, приймати рішення у 

складних умовах, таких, які прагнуть вивчати питання управління, підготовлених 

до неперервного навчання, а також поєднання особистих інтересів із суспільними. 

Вищі навчальні заклади США мають чудові аудиторії, які містять технічні 

оснащення, це стимулює навчання студентів. Лабораторії обладнанні 

найсучаснішим обладнанням. Майже всі студенти беруть участь у наукових 

роботах. В аудиторії викладач розповідає теорію коротко, іншу інформацію 

студенти повинні прочитати самі. Методами контролю у ВНЗ США є реферати, 

есе, доповіді, курсові та магістерські роботи [2].  

Які ж проблеми виникають при підготовці кваліфікованих інженерів в 

Україні? Зараз відбувається реформація системи освіти, адже після розпаду СРСР 

уряд вирішив гуманізувати середню школу: замість 6 годин математики на 

тиждень зробити 2 години на тиждень. А точні науки це те, що вчить дитину 

логічно мислити. Олександр Співаковський сказав, що комітет розробляє 

законопроект про зміну акценту середньої школи із гуманітарних предметів на 

фундаментальні дисципліни, що створить базу для підготовки хороших інженерів 

[3]. 

В Україні головною проблемою недостатності високваліфікованих 

інженерів – є недостатній рівень знань з точних наук, які повинні дати ще у школі. 

Також, після вступу до ВНЗ, можна побачити, що аудиторії, в яких проводяться 

лекції в дуже в занедбаному стані, лабораторії – можуть становити небезпеку для 

життя: дроти не ізольовані, прилади дуже старі, та і мало приладів, які потрібні 

спеціалістам. Мало хто зі студентів хочу брати участь у науковій діяльності 

університету, адже, по-перше, не має на це часу, бо дуже багато домашньої 

роботи, багато викладачів з фахових дисциплін не мають високий рівень знань, а 

тому приходиться самим шукати інформацію, та вивчати більше детально; по-

друге, мало кому це цікаво, адже потрібно прочитати багато, зробити аналіз 

усього прочитаного. Ще однією проблемою недостатності інженерів є те, що всі 
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хочуть поступити на спеціальність, яка має «назву кращу», адже інженер це не 

прибутково та не популярна професія. 

Також, відмінність інженерної освіти в США та Україні є у річних 

витратах на вищу освіту на одного студента. Наведено графік за показами 

витрат у 2012-2018 рр. США та України (рис. 1). Витрати коштів у США та 

Україні наведено у доларах [4]. 

 

 рис. 1 

Наведено графік середньої зарплати інженера в Україні та США у 2012-

2018 рр. (рис. 2). Зарплати наведені у доларах . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.2 

Ще однією із значних відмінностей між освітою інженера в Україні та 

США, є працевлаштування. Причиною цього є те, що в країні немає необхідної 

кількості вакансій для людей, які хочуть працювати. Також причина в тому, що 

багато українців не хочуть офіційно працевлаштуватися через низькі заробітні 
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плати. Крім того, на рівень офіційного безробіття вплинули скорочення 

населення і міграція людей працездатного віку. Наведено графік 

працевлаштування інженерів в США та Україні працюють станом на 2012-2018 

рр. (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 3 

Що ж роблять в Україні, щоб покращити освіту інженера? 

Інженерна діяльність стала діяльністю мислення. 1992 року в Ріо-де-

Жанейро на зустрічі «Планета Земля» була прийнята «Світова програма дій. 

Порядок денний на 21 століття». 179 країн світу, у тому числі й Україна, 

проголосили ідеологію cталого розвитку державною стратегією . 

Завдання сталого розвитку: 

− Забезпечення випереджувального розв’язання проблем соціального та 

духовного розвитку; 

− Узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю 

екосистем; 

− Збереження і відновлення природних екосистем і здатність їх до 

самовідновлення [5]. 

21–22 листопада 2016 року в Римі (Італія) відбулась ювілейна сесія 

Європейської мережі з приводу акредитації інженерної освіти (ENAEE). 

Перший день був присвячений обговоренню основних принципів, які 
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забезпечують якість інженерної освіти. Представник Єврокомісії доктор Симон 

Рой в своїй доповіді наголосив на важливості впровадження системи 

незалежної акредитації, як одного з інструментів для підготовки 

висококваліфікованих інженерних кадрів.  Другий день засідання Генеральної 

Асамблеї ENAEE був присвячений організаційним питанням. Одним із них 

було питання про приєднання Центру незалежної акредитації інженерних 

програм, заснованого Асоціацією ректорів ВНЗ України, до складу організації. 

Рішення було прийняте одноголосно [6]. 

У 2014 році Всесвітня організація інтелектуальної власності (World 

Intellectual Property Organization) представила результати рейтингування країн 

по глобальному інноваційному індексу за 2013 рік, методологія розрахунку, 

якого включає оцінки інституційного середовища держави, людського капіталу 

та якості досліджень, інфраструктури, ринку інновацій, конкуренції, 

результатів дослідницької діяльності (патентів, високотехнологічної продукції, 

експорту 10 інноваційної продукції та ін.), результатів креативної діяльності 

(брендингу, створення торгових марок та інших креативних продуктів, що не 

відносяться до високотехнологічних) [7]. 

Також, впродовж останніх років в Україні почали проводитися 

міжнародні конференції IEEE. IEEE – це найбільша у світі професійна 

асоціація, що спеціалізується на просуванні технологічних інновацій та 

передового досвіду на благо людства. Як уповноважена рада директорів IEEE, 

Рада IEEE та географічні види діяльності (MGA) затвердили створення секції 

IEEE Ukraine 21 листопада 1991 року в рамках IEEE 8 (Європа, Африка та 

Близький Схід). Секція IEEE Ukraine була заснована 18 листопада 2016 року як 

Громадська організація «IEEE Ukraine Section». Громадське об'єднання «IEEE 

Ukraine Section» є неприбутковою організацією, що представляє IEEE в Україні. 

Правління ПУ «Секція IEEE Ukraine» складається з виборних посадових осіб. 

Правління PU призначає виконавчого директора. 

Отже, де ж краще навчатися інженерові: в Україні чи в США? Інженер 

повинен багато знати та постійно розвиватися, удосконалювати свої знання та 
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вміння, які дали йому у ВНЗ.У нашій країні освіта інженера знаходиться на 

середньому рівні. Адже мало обладнання, мало викладачів, які б знали свою 

спеціальність на високому рівні, обладнання вже застаріле. На інженерах 

базуються багато спеціалізацій в нашій країні. Від будування підземних тунелів 

до управління найскладнішими нанотехнологіями. Потрібно постійно 

вирішувати ті проблеми, які постають у навчанні спеціалістів. У США все 

знаходиться на найкращому рівні, адже виділяється більше коштів на освіту, 

обладнання найсучасніше, лабораторії та аудиторії знаходяться в найкращому 

стані.  

Можливо не зараз, а хоча б років через 20, рівень вищої освіти в Україні 

стане вищим. Буде більше гарних інженерів, буде краще обладнання, 

лабораторії. Будуть більше часу приділяти практиці, давати найнеобхідніші 

знання. 
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Онтологія – опис понять, об’єктів та відношень між ними, в рамках 

певної предметної області. На практиці часто застосовують предметно-

орієнтовані онтології, які використовують знання з певної предметної області. 

Онтологія може стати в основі бази знань або експертної системи. 

Актуальними сьогодні є задачі редагування структури розроблених 

онтологій, наповнення їх даними. На даний момент редагування онтологій 

доводиться виконувати вручну, це трудомісткий, повільний і дорогий процес. 

Громіздкою та незручною є також робота по наповненню онтології даними. 

Така задача, як мінімум, вимагає навичок роботи з редактором онтологій. А для 

створення якісної та цілісної бази знань користувач повинен розуміти 

конкретну предметну область та інженерію онтологій. 

Для представлення онтологій в пам’яті комп’ютера використовують 

спеціальні (формальні) мови опису: RDF, OWL та інші. Для роботи з мовами 

опису онтологій існують редактори онтологій, які дозволяють створювати та 

змінювати структуру онтології, наповнювати її даними та можуть мати 

графічний редактор для відображення онтологій.  

Онтології зазвичай містять такі елементи: класи (поняття), екземпляри 

цих класів, їхні атрибути (властивості) та значення цих властивостей, а також 
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відношення між класами та екземплярами класів. Крім того, онтологія може 

містити певні обмеження на використання класів та їх відношень [1]. 

В основі мови OWL лежить модель даних «об'єкт – властивість». Кожному 

елементу опису в цій мові (в тому числі властивостями, що зв'язує об'єкти) 

ставиться у відповідність URI [2]. 

Protege – відкритий редактор онтологій. Онтології, побудовані в Protege, 

можуть бути експортовані у інші формати, включаючи RDF, OWL і XML [3]. 

Редагування, великої за обсягом онтології, програмним засобом Protégé вимагає 

від оператора значної кількості етапів під час створення нових елементів онтології. 

Ці етапи вимагають від користувача постійної концентрації та уваги. Дані 

необхідно вводити в поля, які розташовані на різних формах, доступ до яких 

здійснюється натиском курсору миші по програмним кнопкам головної форми 

Protégé. Введення великої кількості даних до онтології для оператора є 

некомфортним та займає багато часу. Це може призвести до появи логічних, 

структурних, лексичних та/або синтаксичних помилок у онтології. Крім того 

програмний засіб Protégé не має української локалізації, що вимагає від оператора 

навичок володіння іноземною (англійською) мовою. Тому розробка 

альтернативного інструментального засобу редагування онтології  дозволить 

прискорити заповнення онтології даними. 

Програмний додаток розроблявся з використанням мови програмування C# 

.NET Framework 4.0 та бібліотеки dotNetRDF [4], для створення контексту 

онтології. Програмний засіб складається з наступних компонент (рис. 1): 

Так як метою створення програми було спрощення роботи з даними 

онтології, розроблений програмний продукт має основні функції Protégé, але 

вимагає від оператора меншої кількості етапів під час введення даних до онтології 

(рис. 2). 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура програмного засобу 
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а) 

Рис. 2. Порівняння етапів створення нового класу:  

а) в системі Protégé, б) в розробленому додатку  

 

Досягнуто збільшення зручності користування завдяки наявності 

української локалізації, іншому розташуванню полів, для введення даних, 

використанню інших UI рішень, для  візуалізації елементів онтології. 

Наприклад: користувачу не потрібно самим розгортати та згортати списки, 

тому що вони це роблять автоматично при наведенні на них курсору мишки 

(рис. 3). 

 

б) 
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Рис. 3. Графічний інтерфейс розробленого додатку. Розділ меню «Add 

Classes» 

В рамках роботи програми запропонований варіант сценарної мови для 

редагування онтологій – команда додавання класу до онтології. В прикладі 

наведений програмний код розробленої мови. Код складається з чотирьох 

команд. Перша команда створює клас з назвою «User». Друга команда створює 

клас з назвою «Child» та встановлює йому батьківський клас «Parent». Третя 

команда створить клас з назвою «Coin», подібний класу «Money».  Четверта 

команда створить клас з назвою «myNode», встановить йому батьківський клас 

«Tree» та зробить його подібним на клас «Node» (рис. 4). 

Розроблений додаток надає користувачу можливість завантажити файл 

онтології з комп’ютера користувача, записати онтологію у файл, переглядати 

існуючу онтологію, відкрити онтологію за допомогою Protégé, додати до 

онтології основні елементи(класи, об’єкти, властивості, зв’язки), задати 

установки елементам онтології(родинний зв’язок, схожість, тип), перекласти 

інтерфейс українською мовою. 

 

Рис. 4. Приклад коду створення чотирьох різних класів 
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Розробка сценарної мови, як альтернативного інтерфейсу редагування 

онтологій, може стати одним з перших етапів створення системи програмної 

генерацій онтології. Це дозволить автоматизувати складний, довгий та дорогий 

процес редагування експертних систем. 
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В данный момент наиболее распространена 64-разрядная архитектура 

процессоров, а также не теряет популярность бюджетная 32-разрядная версия. 

Как правило, большинству пользователей хватает таких систем и по сей день 

для соответствия их требованиям. Но узкие круги специалистов иногда 

ожидают от аппаратной части компьютеров оперирования большими 

операндами для прикладных задач или сверхбыстрых вычислений, и данная 

https://www.w3.org/TR/owl2-rdf-based-semantics/
https://www.w3.org/TR/owl2-rdf-based-semantics/
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область применения все больше растет. Отсюда и происходит идея 

производства 128-битных [1] процессоров. 

Следует отметить, что сама технология не является новой. Помимо того, 

что в 70-е года IBM_System/370 предоставлял возможность работать с 

вещественными числами разрядностью в 128-bit, а в 80-е года VAX был 

способен работать с целыми 128 разрядными числами. Разумеется, они не 

имели непосредственно 128-разрядных регистров, но, тем не менее, решали 

поставленные задачи должным образом. И более того, с точки зрения 

разрядности регистров, в наше время уже разработаны и 256-, и в ближайшем 

времени ожидаются даже 512-битные архитектуры. 

Если рассмотреть пример последнего скачка разрядности процессоров 

общего назначения, то одной из основных причин, помимо коммерческих 

намерений и отдельных требований к производительности, была 

необходимость адресации большего объема памяти, так как 32-бита могут 

адресовать лишь ~4 ГБ в оперативной памяти (далее ОП). Ранее, при работе с 8- 

и 16-разрядными системами, несмотря на отличия в числах, возникали те же 

проблемы. 

Если говорить о массовом использовании 128-битной архитектуры, то в 

первую очередь следует четко определить круг использования данного 

нововведения, а также преимущества и недостатки внедрения. Естественно, 

напрашиваются те сферы применения, где есть необходимость 

непосредственной работы с операндами соответствующей длины:  

− алгоритмы криптографии с длиной ключа равной 16 байтам; 

− адресация в IPv6; 

− файловые системы, например, ZFS с 128-битной единицей размерности; 

− многопоточные команды SIMD; 

− работа с векторной графикой; 

− вычисления и моделирование с высокими требованиями к точности. 

 И хотя, на первый взгляд, применение кажется обоснованным, в 

большинстве случаев, можно обойтись и без внедрения новой архитектуры, при 
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этом имея приемлемое время выполнения задач. Следует также рассмотреть 

основные преимущества и недостатки 128-разрядных процессоров для оценки 

сравнительной полезности её внедрения в общественное достояние. 

Преимущества: 

− повышение скорости выполнения элементарных команд; 

− ускорение работы с мультимедиа; 

− увеличение возможного объема адресуемой памяти. 

Недостатки: 

− дороговизна производства; 

− отсутствие нужды в адресации столь большого объема памяти (~10^37 байт); 

− необходимость адаптации операционных систем и прикладного 

программного обеспечения к новой архитектуре; 

− необходимость увеличения разрядности системной шины со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Относительно объема адресуемой памяти, стоит сказать, что данный 

негласный стандарт в 64 бита [2] поддерживает адресацию 10
19

 байт, что еще 

много лет будет достаточно для любого рода задач. 

Следует также упомянуть мобильные процессоры, которые в реалиях 

современности несут не меньшую нагрузку, чем стационарные, но имеют 

большее распространение, а значит есть потенциальным рынком для 

продвижения данной идеи. Но, как показывает практика, проблему 

быстродействия в мобильных процессорах решает распараллеливание 

процессов посредством большого количества ядер, а не повышение 

быстродействие чипов в целом. Так что, вероятно, мобильный рынок в 

ближайшем времени не потребует внедрение 128-битных систем. 

Подытожив, можно сделать вывод, что рынок массового производства не 

готов к выпуску 128-битных систем, ввиду не столько инженерных 

возможностей, сколько в достаточно незначительной применимости, большей 

себестоимости и приемлемой работой существующих архитектур. Но, несмотря 

на это, 128-битные процессоры производятся и будут производиться в 
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дальнейшем для решения узкого круга прикладных задач, с возможной 

перспективой выхода в массовое производство, хотя и не в ближайшем 

времени. 
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In the realities of the present, any device intended for human use must have a 

user-friendly interface and mechanism that will properly respond to requests and 

perform related actions. Such a mechanism can be designed in different ways, and in 

the case of choosing the wrong approach, it can be costly towards hardware 

resources. Therefore, in the development of mobile applications, such a common 

approach as delegation is used. 

Since the development on the dominant mobile platforms differs little, we will 

now consider these approaches using an example with developing for iOS devices 

with the Swift language concepts. 

Programs must handle incoming events properly to prevent unanticipated 

behavior. But laying the whole implementation of event processing in the objects that 

cause them is a redundant and irrational approach. Here, better idea is to distribute 

these responsibilities among the other classes, depending on their belonging to one or 

another kind of event, or in other words, is to use delegation. 
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All application software for mobile platforms is developed in an object-

oriented way. Delegate is an Object-Oriented Design pattern. In programming 

languages a delegate [1] is some object that’s doing something, side by side with 

another object when that object triggers an event in the application. In simple words, 

delegation is used for responding to some action, and to retrieve some data from an 

external source where the knowledge of the exact type of the source isn’t important. 

The data retrieving process is also known as Data Sources mechanism. 

Let's take a look at clear example when delegates help in the interaction of two 

successive Model View Controllers (further MVC). We’ll call them Source and 

Destination Controllers [2]. But first some essentials about what is MVC. 

MVC make the main components of an application separated from each one. It 

separates all the data from user’s interactions and puts a mediator object between 

them. By using MVC, we only need to change one visible part completely and get a 

new release of software with different visual specifications that will work well while 

the code is already contains the data that no more need to be changed from one 

version to the next one. This will give us an advantage in time and let us work less. 

In the meaning of MVC there are 3 main parts of the program that make the 

whole system work: 

 Model; 

 View; 

 Controller (also called ViewController). 

We can say that Model present a set of all the data using in the whole 

application. It doesn’t contact users, doesn’t ask for anything and even display none. 

It's simple a set of data. 

All interactions related to the user’s activity occur in the subview of View. By 

analogy to Model, View has no interaction with data in a direct way. View just exist, 

it does nothing.  

The core of MVC unites both View and Model. It named Controller. It 

manages every processed in the data or View. When user switches the toggle, it must 

respond to the event. This response suggest sending a Model message. Controller also 
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answers to a response requires output from program data. The head Principe of MVC 

is messaging between objects. MVC follows encapsulation strictly. Model and View 

are never communicated with each other in a direct way. They do it by means of 

Controller.  

When design segues, there’s a need of using delegates to make any changes in 

a View which is calling from another View. When moving from one ViewController 

to next, the segue correspond system about need to open new Controller, with its 

binded View and Model. They are the new instance of MVC and are absolute 

different from that ones called this. 

As it said in MVC, there is need of method that returns a value. Within a class 

that uses encapsulation we cannot return to the caller class. So, that’s a problem that 

needs to have an appropriate solution for it. Although we shouldn’t violent MVC 

model or encapsulation paradigms. So, new Controller doesn’t know a thing about 

the caller. Setting a direct reference to ViewController that called a new one, may 

start a reference loop spending out all application memory. There’s a way to put, but 

no way to get things from. 

In the Swift Programming Language delegation is realized by means of 

Protocols [3]. The protocol is an abstract class that describes methods with no 

realization. Any derived class have to realize all the methods of conformed protocol.  

So the solution of problem described above consist the next instructions: 

1. First, create a protocol with a method that will pass data to object called 

self; 

2. in the second ViewController we make an instance of created protocol. 

We can call it delegate; 

3. we adopt a protocol. To make it we just need to place it after the name of 

a class and, if it’s exist, superclass; 

4. next, realize the method of our delegate; 

5. finish by setting the delegate of destination Controller to Source. 

And then we'll be able to receive data, and everything else we need from it. 

The schematic result of the approach looks like: 
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Figure 1 – Schema of segue in MVC structure with delegate 

 

As the conclusion, we have to say that delegates found a wide variety of using 

in modern mobile systems. We took a look for most important use of them when 

working with View Controllers. As we got it that delegates are not just convenient 

but sometimes are the only way to do something well without violation of program 

logic and design principles. That's why we should use this powerful idea constantly 

because of its safe actions through encapsulation, modularity and convenience. 

References: 

1. Delegates and Data Sources // Apple Inc. [2012-2012]. Updated: 09.01.2012. 

URL: 

https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual

/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html 

(date of the application: 24.05.2018) 

2. Why do we need Delegates in iOS and WatchOS? // Making App Pie. [2016-

2016]. Updated: 23.09.2016. URL: https://makeapppie.com/2016/09/23/why-

do-we-need-delegates-in-ios-and-watchos/ (date of the application: 

24.05.2018)  

3. Protocols // Apple Inc. [2018-2018]. Updated: 29.03.2018. URL: 

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Swift/Conceptual/S

wift_Programming_Language/Protocols.html (date of the application: 

24.05.2018) 

____________________________________________________________________  



56 

УДК 004.62       Інформаційні технології 
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Сьогодні фармакоекономічний аналіз (ФА) широко використовується в 

лабораторній практиці як наукове обґрунтування для включення в поточну 

роботу певного методу чи підходу щодо діагностики інфекційних захворювань 

людини, в тому числі вірусної етіології, або застосовується в рамках 

експерименту з метою перевірки певних гіпотез в управлінні клініко-

діагностичним центром [1, с.62]. Міжнародний досвід доводить, що 

автоматизація такого аналізу дозволяє значно полегшити процедуру 

впровадження нових медичних технологій в практичну роботу [2, с.73]. 

Використовуючи інформаційно-комп'ютерні технології та метод 

«витрати-корисність», можливий не тільки моніторинг за впровадженням 

методів діагностики, але й прогноз ефективності нових методів ідентифікації 

інфекційних агентів. Розроблена з цією метою комп'ютерна програма може 

бути ефективним інструментом для управління якістю у вірусологічній 

лабораторії, що підвищує раціональність вибору діагностичних технологій. 

Створена програма передбачає проведення однофакторного (зі зміною 

одного параметра моделі) або двофакторного аналізу чутливості з включенням 

більшості параметрів, що характеризують кожну діагностичну стратегію. Це 

свідчить про високу індивідуальності програми і вимагає від лікаря або 

завідувача спеціалізованої лабораторією уважності при введенні даної 

інформації. Алгоритм роботи передбачає введення даних про вартість тест-

систем та ефективності методу діагностики, чутливості, специфічності та 
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діагностичного спектра кожного тесту або діагностичної тест-системи на основі 

даних клініко-лабораторних досліджень. 

Важливо підкреслити, що під чутливістю тесту (тест-системи) розуміють 

показник, що характеризує здатність тесту виявляти максимальну кількість 

дійснопозитивних зразків, а під специфічністю - здатність тесту визначати 

тільки той збудник, для визначення якого він призначений, і характеризує 

виявлення мінімальної кількості хибнопозитивних зразків. Іншими словами 

чутливість тесту – це ймовірність отримання дійснопозитивних результатів 

діагностики серед всіх позитивних зразків, а специфічність тесту – ймовірність 

дійснонегативного результату серед усіх негативних. Під діагностичним 

спектром слід розуміти частоту (ймовірність) виявлення збудників - мішеней 

для даного тесту серед усього етіологічного спектра вірусів, виявлених у 

протестованих пацієнтів. Вихідні дані по чутливості і специфічності тестів 

отримують згідно з інструкціями виробників або літературних джерел, а 

діагностичний спектр вірусів, що циркулюють серед хворих, оцінюють на 

основі клініко-лабораторних спостережень. 

Можна побачити приклад роботи розробленої програми (рисунок 1). 

Бачимо як змінюється очікувана корисність при зміні такого параметра як 

специфічність. 

 

Рис. 1 – Приклад роботи програми 
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Розроблена комп’ютерна програма дозволяє оцінювати раціональність 

вибору діагностичної технології для виявлення вірусів-збудників інфекційних 

захворювань на основі методології ФЕ аналізу за методом «витрати-

корисність». Особливістю розробки є те, що при розрахунках беруться до уваги 

чутливість та специфічність діагностичних тестів і тест-систем, їх 

діагностичний спектр, витрати на діагностику та діагностична корисність як 

дійсних, так і хибних результатів. Програма дозволяє при необхідності 

прогнозувати ефективність діагностичної стратегії в умовах невизначеності 

окремих параметрів, що є показником високої гнучкості програми. Розроблена 

комп’ютерна програма орієнтована на кінцевих споживачів: організаторів і 

експертів охорони здоров’я, лікарів та завідуючих медичними лабораторіями. 
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У різних сферах господарської діяльності людини завжди були завдання, 

в яких виникала необхідність ідентифікації певної особи. Найчастіше це 

необхідно при управлінні, забезпеченні безпеки, для контролю над 
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переміщенням людей. Серед методів, що вже стали традиційними, найбільш 

перспективним можна визнати розпізнавання людини по обличчю. Цей метод 

має низку беззаперечних переваг: він дозволяє проводити ідентифікацію на 

відстані, надає можливість для прихованої перевірки та може використовувати 

недороге поширене обладнання (відеокамери), хоча має ряд обмежень [1]. 

 Сучасні системи розпізнавання особистості по обличчю знаходять 

застосування не тільки для вирішення серйозних завдань, на зразок виявлення 

розшукуваних осіб в місцях масового перебування людей, але і для суспільних 

цілей. 

Задача системи розпізнавання обличчя полягає в обробці вхідного 

зображення I, отриманого з камери спостереження або іншого джерела фото- і 

відеоданих, знаходження на ньому обличчя і ідентифікації особистості людини. 

У загальному вигляді процес ідентифікації людини по обличчю включає чотири 

основні етапи [2], показаних на рис. 1. 

На першому етапі проводиться сканування зображення. По всьому 

зображенні I виконуються пошук прямокутних областей, в середині кожної з 

яких розташоване обличчя, результатом є безліч областей 0 0

1{ ,... }is s  с виділеними 

обличчями. 
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Рис. 1 – Загальна структура процесу ідентифікації людини по обличчю 

 



60 

На другому етапі відбувається нормалізація – обличчя людей на 

зображенні можуть бути нахилені в бік, мати різний розмір, відрізнятися 

яскравістю, кольором і т. п., тому вони зводяться до одного розміру і 

вирівнюються, результатом кроку є нормалізоване зображення si для 

обличчя 0 , 0,...,is i I . 

Третім етапом є виділення ознак – нормалізоване зображення обличчя 

аналізується з метою отримання для кожного з них вектор ознак F= (f1,..., f2), 

кількість і значення елементів якого залежать від методу розпізнавання 

обличчя, використаного в системі. 

Четвертий етап - співставлення з еталонами, вектор  F порівнюється з 

базою даних еталонів {T}m потужності m (кількість відомих облич в базі). 

Визначається найбільш наближений до F по заданій метриці   еталону Ti та 

визначається індифікатор еталону, якому відповідає зображення обличчя: 

1,...,

arg min{ ( , ) }.i
i m

r F T 


   

Зазвичай задається межа  ,  при перевищенні якої вважається, що вектор  

F не може відповідати еталону Ti . Якщо в базі еталонів {T}m  не знайдеться 

еталон з ( , )iF T  , то обличчя вважається не ідентифікованим (r=0). 

Склад вектор ознак F і бази еталонів {T}m, метрика   і інші параметри 

залежать від вибору методу розпізнавання осіб на зображенні. Крок 3 і 4 

нерозривно пов'язані один з одним, так що їх можна вважати одним кроком -  

розпізнавання осіб. 

Література: 

1. Face Recognition by Humans: Nineteen Results All Computer Vision 

Researchers Should Know About-URL: 

http://web.mit.edu/sinhalab/Papers/19results_sinha_etal.pdf 

2. Stan Z.Li, Anil K.Jain. Handbook of Face Recognition. Second edition. 

Springer-Verlag, London, 2011. 716 p. ISBN 978-0-85729-931-4 

____________________________________________________________________  

УДК 004.62       Інформаційні технології 



61 
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Системи підтримки прийняття рішень (СППР), є частиною медичних 

інформаційних систем, але вони, як правило, передбачають ретроспективний 

аналіз фінансових та адміністративних даних. 

На рисунку 1 показана загальна концептуальна модель СППР, яка має 

вхід та вихід, базу знань та логічний висновок [1, с.5]. 

Існуючі системи мають обмежені можливості аналізу, оскільки база знань 

у них застосовується лише для ретроспективного аналізу. Якщо прогнозувати 

процес лікування при заданих параметрах пацієнта та препаратах, то доцільно 

використовувати для цього дані з бази знань СППР, оскільки такі бази зазвичай 

містять достатній об’єм інформації для аналізу [2, с.4]. Виходячи з потреб 

користувача, розроблено програмний продукт, що виконує такі функції: 

− розділення вибірки як по одному, так і по декількох параметрах, побудова 

кривих виживання для кожної підвибірки та визначення значимості 

параметрів по критерію; 

− розрахунок величини P(D)*D (де D ‒ день), порівняння альтернативи по 

дереву альтернатив, пошук оптимальної альтернативи (у випадку, якщо їх 

декілька) та граничного значення; 

− обчислення статистики для кожного параметру при будь-якому 

розділенні на підвибірки; 

− виконання кластерного аналізу задля прогнозування значення обраного 

параметру з певною чутливістю та специфічністю; 

− прогнозування динаміки будь-якого параметру за умови існування 

відповідних даних, визначення похибки прогнозу. 
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Рис. 1 – Загальна модель КСППР 

 

Дані система має отримувати у вигляді таблиці у форматі Microsoft Excel, 

оскільки така форма є зручною і наочною для оператора програми.  

Розроблений програмний продукт складається з декількох частин 

(рисунок 2), відповідно до поставлених задач. 

Для прогнозування процесів використовуються ланцюги Маркова [3, 

с.5‒21].  

Система буде надавати інформацію для користувача, а не точну 

«відповідь», що і було метою їх розробки. Користувач повинен аналізувати цю 

інформацію і відмовлятися від помилкової або непотрібної інформації. Він 

повинен бути активним і взаємодіяти з системою, а не просто пасивним 

отримувачем інформації. Взаємодія користувача з системою  відіграє важливу 

роль у виборі способу використання СППР.  
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Рис. 2 – Структура розробленого продукту 

 

Розроблену систему можна застосовувати ширше, ніж існуючі, оскільки 

можливе прогнозування за обраними параметрами та вибір оптимальної 

стратегії лікування на основі системи підтримки прийняття рішень. Крім того, 

система здатна розраховувати похибки виконуваного аналізу і працювати із 

значними обсягами даних з високою швидкістю. 
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Кадри є найважливішою складовою в забезпеченні ефективної 

господарської діяльності будь-якого підприємства і тому постає об’єктивна 

необхідність у керуванні ними. Саме процес управління забезпечує 

раціональність та ефективність діяльності підприємства, призводячи персонал 

до конкурентоздатної переваги, керування яким важко пристосувати до 

специфічних умов діяльності. 

Тож, можна зазначити, що поява інформаційних технологій на 

підприємствах зумовлюється зміна суттєвих та змістовних підходів до 

управління кадрами. Сьогодні йдуть пошуки нових форм і методів підвищення 

ефективності  праці, в тому числі і за рахунок використання сучасних 

інформаційних технологій у сфері кадрової роботи. Досягнення розвинених 

країн Європи, США, Японії та Канади є результатом тривалого та складного 

процесу впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій на всіх стадіях 

діяльності та досить прискіпливого вдосконалення різних методів керування 

кадровим потенціалом та резервом. Зважаючи на це, сьогодні, щоб вдало 

існувати та розвиватися на ринку, де формується жорстка конкуренція, стоїть 

питання вибору оптимального програмного забезпечення для кожного 

підприємства та організації. 



65 

Станом на сьогоднішній день, з метою ефективної автоматизації 

економічної та управлінської діяльності, підприємства використовують 

інформаційні системи, пов’язані між собою, які дістали назву комплексних. 

Вони забезпечують ефективну діяльність підприємства в цілому та 

відокремлених від нього структурних підрозділів. Головним серед цих 

комплексів є те, що їхні задачі являють собою спеціалізований розподіл, що є 

спрямованим на окремі сфери виробничої діяльності та забезпечують 

рентабельність підприємству через максимальну віддачу від їх впровадження. 

Сьогодні на підприємствах та організаціях для автоматизації 

управлінської та економічної діяльності широко використовуються комплексні 

інформаційні системи. Дані комплекси забезпечують автоматизацію як окремих 

підприємств так і організацій з територіально розподіленою структурою. 

Найбільший інтерес в даний час становить створення спеціалізованих рішень, 

спрямованих на певну сферу діяльності організацій, оскільки вони 

забезпечують найефективнішу віддачу від їхнього впровадження [1]. 

Галактика, 1С, Парус та Інтелект – Сервіс - ці компанії постійно 

вдосконалюють програмні комплекси, роблячи їх більш доступними та 

ефективними для автоматизації підприємств. Варто зазначити, що саме вони є 

найпоширенішими в галузі управління на підприємствах в нашій державі. Всі ці 

програмні засоби в обличчі чотирьох компаній пропонують комплекс як 

універсальних, так і спеціалізованих програмних продуктів [2]. 

Збереження інформації та її обробка являють собою цілком досконалу 

автоматизовану систему в галузі кадрової роботи та дозволяють менеджерам з 

персоналу здійснювати такі операції, як переміщення працівників між 

відділами та посадами, а також добір та відбір персоналу, що є, власне, базою 

для підприємств. Також програми дозволяють в автоматизованому режимі 

швидко нараховувати заробітну плату, при цьому, враховуючи відпустки, 

лікарняні та відрядження. До речі, програма цілком спирається на конкретні 

аспекти штатного розкладу підприємства, що з законодавчого боку є 

надзвичайно важливим. Фахівцям з обліку та бухгалтерської звітності на 
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підприємстві програма надає допомогу щодо формування звітів та віднесення 

витрат діяльності на собівартість. Звісно, що це є лише основні аспекти 

потужності автоматизованої системи по управлінню підприємством, але 

переваги від впровадження здаються цілком очевидними [3]. 

В даний час інформаційні автоматизовані системи по управлінню 

кадрами на ринку представлені у різноманітній кількості за різними групами 

класифікації у відповідності до їх функціональної спрямованості. Серед них 

варто виділити такі, як багатофункціональні експертні системи. Саме вони 

допомагають підприємству у проведенні добору персоналу, його оцінці та 

атестації, а також в загальних аспектах профорієнтації. Системи, що 

дозволяють виявляти тенденції з розвитку структурних підрозділів та всієї 

організації дістали назву експертних систем для групового аналізу кадрів. 

Також виділяють комплексні системи з управління персоналом. 

Серед основних тенденцій розвитку ринку автоматизованих систем в 

галузі кадрового менеджменту перше місце посідає їх консолідація. Також 

прогнозується збільшення числа їх розробників та розширення WFM-програм 

[2]. 

Автоматизовані системи з управління персоналом, які здобули неабияку 

популярність в Україні та успішно функціонують, варто виділити такі, як 

«Персонал-2000» - продукт, що представлений компанією Телеком-Сервіс; 

«TRIM-персонал», випуском якого займається компанія компанія АСК; SAP 

Human Resources, Oracle Human Resources Analyzer, HRM Payroll: ecSpert, 

Персонал Про, Персонал ВНЗ, Персонал – Бізнес, «Ділове досьє. Персонал» - 

програмні засоби компанії Астрософт; «АІТ: Керування персоналом» - 

компанія АІТСофТ, та неможна обійти осторонь програмний продукт компанії 

Айти - «Бос-кадровик» [4]. 

Таким чином, ми впевнилися, що впровадження автоматизованої 

інформаційної системи на підприємстві в галузі кадрового менеджменту дає 

можливість здійснювати планування та наймання персоналу, його адаптацію, 

атестацію, формувати кадровий резерв, мотивувати. Цим самим  підвищити 
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активність керівників підрозділів у керуванні персоналом та оцінювати 

ефективність роботи підлеглих. 
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ЗАГОЛОВОК ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УСПІШНОГО ТЕКСТУ В ЗМІ 

Калініченко А.С.,  

студентка Інституту міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету  

м. Київ, Україна 

Розвиток технологій призвів до того, що публікація новин відбувається за 

лічені хвилини. Представники ЗМІ використовують різноманітні шляхи для 

зростання своєї аудиторії та зайняття одних із перших місць в рейтингу медіа. 

Журналісти докладають чимало зусиль для наповнення матеріалу 

візуалізованим контентом та яскравим заголовком. Саме ці складові є 

запорукою успіху публікації. Людина  перед тим, як перейти до прочитання 

статті, спочатку звертає увагу на зображення й назву. Представники медіа 

почали їх використовувати  не для головних цілей – супроводжування тексту та 

підтвердження поданих в нього фактів, а  для збільшення кількості переглядів 
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новин на сайті та впливу на свідомість суспільства. Загалом образно-

семантичний підхід до класифікації заголовків, моделі  та використання в 

різноманітних стилях мови розглядалися у роботах  Л. Грицюк [1],  

Ронгинького В. [2], Гуревич С. [3] особливості підготовки заголовків, їх  

інтерпретацію  у сучасному інформаційному просторі були досліджені  

Тимошиком М. [4], Микитів Г. [5]    

«Заголовок – назва будь-якого твору, його частини, розділу або статті, 

повідомлення, назва газети» [6, с.83]. Він може бути виражений у вигляді 

звичайного чи риторичного питання, фразеологізму, привітання, заклику, 

попередження, цитування або ж просто інформації. Загалом, говорячи про 

функції заголовків, потрібно сказати, що вчені не дійшли до єдиної думки. 

Зокрема, доктор філологічних наук та заслужений журналіст України  

Володимир Здоровега виділяє такі функції: інформаційна, спонукально-

наказова, проблемна,  констатуючо-описова, рекламно-інтригуюча [7, с.268]. 

Відповідно до першої функції заголовок має повідомляти про об’єкт, явище, 

яке знаходиться в центрі події, другої –  повинен змушувати читача до 

прийняття рішень, якихось конкретних дій, третьої –  має викликати роздуми, 

четвертої – коротко оповідати про  головне, містити цитування, а останньої – 

привертати увагу, але не містити значущої інформації, що дозволила б зробити 

попередні висновки. Якщо раніше представники медіа подавали факт у назві 

статті, то сьогодні читаючи друковані, онлайн –видання, можна помітити гучні 

заголовки, які не розкривають сенсу. Тобто, людина піймається на гачок 

сенсаційної заяви VIP-персон, відомих осіб, а після переходу за посиланням – 

залишиться розчарованим чи зі зміненим ставленням до них. Тому що 

журналісти обирають як подати ту чи іншу новину, таким чином впливаючи на 

підсвідомість суспільства.   

Створення назви є надзвичайно важким та важливим етапом у роботі 

ЗМІ, оскільки потребує неординарного мислення і  хисту до передачі змісту 

твору  одним лиш  висловом. Поява так званих «клікабельних»  заголовків 

принесла багатьом компаніям шалену виручку. «Виникнення бізнес-моделі, в 
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якій кількість доларів напряму залежить від кількості кліків – так і досі вважає 

більшість видавців і намагаються таким чином заробити гроші» [8]. Сенс 

подібного роду назв полягає у подачі звичайної новини у сенсаційній формі, 

наприклад, «Чому не варто святкувати Різдво?», «Періс Хілтон забула попрати 

білизну», «Дізнайся про своє майбутнє вже зараз». «Більшість клікабельних 

заголовків дуже розчаровують, адже обіцяють певну цінність, якої насправді 

немає і замітка виявляється не такою цікавою, як її уявляв читач» [8]. 

Для успішних публікацій журналісти використовують різні стилістичні 

фігури: неологізми, фразеологізми, жаргонізми, риторичні питання, метонімії, 

іронію, антитези, порівняння та ін. Аналізуючи публікації за 2018 рік (січень-

квітень) в онлайн-виданнях «Кореспондент», «Українська правда» і «Цензор», 

можна помітити, що досить вдало підібрані заголовки. Зокрема, в 

«Кореспонденті»:  «Мавпа із зоопарку Миколаєва встановила рекорд» 

(виявилося їй виповнилося 30 років), «Оголеного чоловіка упакували в 

рекламний щит» (реклама нового серіалу «Altered Carbon»), «В РФ журналісти 

побились через суперечку про Сталіна» (мова про фільм, а не особистість, 

проте не взяли прізвище в лапки), «Головний номінант на Оскар: у мережі 

сміються над Саакашвілі» (йдеться про уривок зі стрічки «Відродження 

України», де екс-президент Грузії гуляв берегом моря та впав «зірочкою»), 

«Віджимають або рятують? СБУ проти Мотор-Січ» (проведення обшуку в офісі 

публічного акціонерного товариства).  У виданні «Цензор»: «Передай мамі, що 

я її любила» (стаття про пожежу в торговому центрі «Зимова вишня» в 

Кемерово), «Віра, Надія, СІЗО» (іронія на тему діяльності Надії Савченко), 

«Тіньові схеми ДФС. Хто керує митницею. Скільки залишається в тіні» 

(розгляд корупційних схем на кордоні), «А що відбувалося б у США, якби по 

ТБ було оприлюднено аудіозаписи, де конгресмен обговорює з президентом 

країни давання хабара у мільйони доларів і спільний бізнес?» ( про можливі 

наслідки для Олександра Онищенка в Америці). У Інтернет-виданні 

«Українська правда» зустрічаються також яскраві заголовки: «Савченко 

написала Луценку» (щодо прохання зустрітися із її офіційними помічникми-
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консультантами в СІЗО), «Канада не битиме по Сирії, а Британія може вдарити 

з Кіпру» (прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей запропонувала 

помістити підводні човни ближче до Сирії), «Любов крізь зуби, або «Дружня 

зустріч» Порошенко і Гройсмана» (звіт спільної роботи президента та уряду), 

«Чому ромські погроми тривають, або Чого нас так і не навчила Лощинівка» 

(про групу активістів Львова, які нібито захищають місто від «крадіїв»).  

 Журналісти використали у заголовках висловлювання осіб, питальні 

конструкції, які просто вирвані з контексту, прочитавши лише їх, не відкривши 

статтю, у читачів може скластися помилкове враження, викривлена реальність.  

Проаналізувавши контент онлайн-видань, можна зрозуміти, що ЗМІ 

намагаються якнайяскравіше декорувати новину, навіть, якщо ця новина не є 

досить цікавою чи важливою. Заголовки почали виконувати не лише 

інформативну функцію, але й спонукальну-наказову, проблемну,  констатуючо-

описову, рекламно-інтригуючу. Головною метою для представників медіа є 

збільшення кількості читачів та підвищення рейтингів видання. Для досягнення 

цієї цілі вони вдаються до маніпулювання свідомістю суспільства через 

кричущі заголовки та яскравий ілюстративний контент. Проте, в більшості 

випадків назва та фото не відповідають головній темі матеріалу. Через активне 

виникнення нових медіа виникає потреба їх дослідження.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Крихівський М. В. 

доцент інституту інформаційних технологій, к.т.н. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Важливість досліджень в сфері екологічної безпеки підкреслює той 

момент, що в даний час не існує єдиного універсального визначення категорії 

екологічної безпеки та її структури [1]. Необхідні складні та багатосторонні 

дослідження теоретичних проблем категорії екологічної безпеки для 

застосування інформаційних технологій. 

Оператори мобільного зв’язку на території України використовують в 

радіоканалах електромагнітне випромінювання (ЕМВ) частот 900 і 1800 МГц 

(GSM або 2G), 2100 МГц (UTMS або 3G) та 2600 Мгц (LTE або 4G). Санітарні 

норми та правила захисту населення від впливу ЕМВ регламентуються наказом 

Міністерства охорони здоров’я України № 239 від 1.08.1996 року. Ними 

тимчасово введені [2] гранично допустимі рівні (ГДР) для поверхневої густини 
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потоку енергії (ГПЕ), що складає 2,5 мкВт/см, й електричної складової ЕМВ, 

що складає 3 В/м. Такий підхід в оцінюванні шкідливості ЕМВ є недосконалим, 

оскільки вплив на навколишнє середовище здійснюється й меншими 

показниками ГПЕ й електричної складової ЕМВ. 

Значення числових показники екологічної безпеки для електромагнітного 

випромінювання, що використовуються операторами стільникового зв’язку, 

пропонується з відрізку [0;1]. Найменше значення (0) відповідає відсутності 

впливу на довкілля, а найбільше (1) – максимальному впливу. 

Такі показники базуються на функції Фермі (експоненціальній сигмоїді,) 

у вигляді: 
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отримано α =3,821, а β = -2,212; 

- для електричної складової ЕМВ із 
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отримано α =3,143, а β = -2,65. 

У системі рівнянь (2) використано функцію (1) для значень x=0 і x=2.5, 

що відповідає відсутності поверхневої густини потоку енергії та його 



73 

критичному значенню в мкВт/см. А в системі рівнянь (3) використано функцію 

(1) для значень x=0 і x=3, що відповідає відсутності електричної складової ЕМВ 

і його критичному значенню в В/м. 

Чисельні показники екологічної безпеки ЕМВ є неперервними функція 

(рис. 1) і можуть бути використані в системах екологічного моніторингу з 

комп’ютерною технікою. Для їх розрахунку розроблена комп’ютерна програма. 

 

 

Рисунок 1 – Чисельні екологічної безпеки ЕМВ: 

суцільна лінія – ГПЕ, пунктирна – електрична складова ЕМВ 

 

Корисним буде використання єдиного чисельного показника екологічної 

безпеки, що буде поєднувати і ГПЕ, і електричну складову ЕМВ. Якщо є виміри 

цих двох фізичних величин в одному місці, тоді слід розрахувати показник 

екологічної безпеки ГПЕ за формулою: 
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де x – заміряна густина потоку енергії ЕМВ в мкВт/см і показник 

екологічної безпеки електричної складової ЕМВ за формулою: 
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де x – заміряна електрична складова ЕМВ в В/м. Значенням єдиного 

показника екологічної безпеки ЕМВ у місці заміру буде більше з PГПЕ і PЕС. 

Ми звикли до виразів «краще», «ще краще», «гірше», «ще гірше», які 

можуть бути визначені лінгвістичною зміною. Як відомо [3], лінгвістична 

змінна описується набором: <X, T(X), U, G, M>, де X – ім’я змінної; T(X) – терм-

множина X, тобто сукупність лінгвістичних значень; U – універсальна 

множина; G – синтаксичне правило, що породжує терми множини T(X); М – 

семантичне правило, яке кожному лінгвістичному значенню X задає його 

семантику М(X), що позначає нечітку підмножину множини U. 

Лінгвістична змінна X = «показник екологічної безпеки ЕМВ» 

визначається терм-множиною T = {«катастрофічно», «критично», 

«незадовільно», «складно», «задовільно», «сприятливо»}, універсальною 

множиною U = [0;1]. Семантичне правило М відображає розбиття U на частини 

(рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Графічний алгоритм 
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ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО ПРОТОКОЛУ ФУДЗІОКА-

ОКАМОТО-ОХТА В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

Поліщук Є.С. 

студентка кібернетичного факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Швидкий розвиток інформаційних технологій впливає на всі сфери 

нашого життя, поступово вносить в нього зміни та модернізує його. 

Інформаційні технології стрімко увірвалися у наше повсякденне і політичне 

життя. Запровадження механізмів електронної демократії у сучасних 

інформаційних суспільствах є результативним способом підтримки та розвитку 

демократичних цінностей.  

На даному етапі вже багато країн активно розроблюють національні 

проекти як електронного голосування так і дистанційного електронного 

голосування виборців. Електронне голосування є новою, з точку зору 

ефективності, областю виборчого процесу та у зв’язку з цим має велику 

актуальність. Це пов’язано із рядом переваг такого типу голосування, до яких 

можна віднести зручність та швидкість, що сприятиме підвищенню відсотка 

виборців, зменшенню витрат на проведення виборів та інші екологічні та 

економічні аспекти. Але використання електронного голосування має ряд 

проблемних моментів, вирішення яких дасть змогу прискорити процес його 

впровадження.   
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При проектуванні електронної системи голосування, необхідно 

визначати, набір критеріїв оцінки її роботи. До них можна віднести: точність, 

демократичність, секретність, верифікованість, зручність, гнучкість,    

рухливість [1, с.26]. 

Для вирішення найважливішої задачі (забезпечення конфіденційності 

голосу виборця) було розроблено протоколи таємного голосування – набір 

алгоритмів для обміну даними через мережу за допомогою комп’ютерів та 

інших комунікаційних пристроїв, для здійснення безпечного таємного 

електронного голосування. До існуючих протоколів можна віднести простий 

алгоритм електронного голосування, протокол Нурмі-Солома-Сантіна [2, с.3], 

протокол Фудзіока-Окамото-Охта [3, c.245], протокол Sensus тощо. 

Протокол Фудзіока-Окамото-Охта хоча і не відповідає всім бажаним 

критеріям повністю, але задовольняє їх більшість, і є настільки ж хорошими, 

або навіть кращім за традиційні системи голосування, які він цілком може 

замінити. Ще одною його перевагою є його успішне практичне використання на 

електронних виборах. 

Протокол Фудзіока-Окамото-Охта ґрунтується на розподілі роботи 

одного виборчого агентства між двома незалежними агентствами та 

криптографічному підписі наосліп. Проблема змови двох агентств, яка могла 

бути слабким місцем його попередника – протоколу Нурмі-Солома-Сантіна, 

частково вирішується не надто ускладнюючи протокол за допомогою 

«засліплення» даних.  

Для роботи протоколу заздалегідь обирається спосіб для «осліплення» 

вже готового шифрування, потім виборець відправляє реєстратору свій 

замаскований голос. Осліплююче шифрування є особливим видом шифрування, 

яке не дозволяє дізнатись що саме зашифровано, але дає змогу переконатись в 

тому, що отримані дані справжні та підписані авторизованим користувачем. 

Зараз протокол Фудзіока-Окамото-Охта має ряд модифікацій, таких як, 

наприклад, Sensus. Модифікація саме цього протоколу була реалізована на 

виборах в Естонії [4, c.309]. Також студенти Принстонського університету 
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використовували варіацію цього протоколу для проведення своїх виборів 

місцевого самоврядування. Слід зазначити, що будь-хто може користуватись 

модулями Sensus, що написані під UNIX та використовують криптографічну 

бібліотеку RSAREF. Протокол Фудзіока-Окамото-Охта є одним з найбільш 

перевірених протоколів дистанційного електронного голосування.  

Починаючи з кінця XX ст. багато країн у світі вже зацікавились 

електронними голосуваннями. Слід зауважити, що у деяких країнах, таких як 

Швейцарія, Естонія, Казахстан, США, Канада вже були проведені, або 

плануються, електронні голосування [4, c.309].  

Оскільки система електронного голосування та підрахунку голосів має ще 

замало практичних реалізацій та виборці скептично налаштовані стосовно 

надійності системи, то її необхідно впроваджувати поступово, попередньо 

перевіривши доцільність використання та протестувати її працездатність на 

невеликій кількості виборчих дільниць. 

Впровадження електронного голосування є лише питанням часу, бо світ 

не стоїть на місці та технології покращуються кожен день. Тому необхідно 

починати модернізацію вже зараз, поступово впроваджуючи технології 

електронного голосування. Така новація займе деякий час, бо спочатку довіру 

людей треба здобути, але це призведе до покращення та полегшення процесу 

голосування, що зробить наше життя ще трішечки кращім. 
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1. Аналіз предметної області та постановка завдання. Необхідно було 

розробити програмний продукт для вимог кафедр університету, який би 

дозволив управляти навчальними планами спеціалізацій: введення нових 

навчальних планів, корегування, завантаження і відвантаження користувачам, 

введення та редагування дисциплін та призначення планів академічним групам.  

Дисципліни, введені у планах, будуть використані при формуванні 

розкладу занять та підрахунку навантаження викладачів, відомостях учбових 

доручень, тощо. 

Програма розроблена мовою PHP [1] з використанням бази даних 

PostgresQL [2]. 

2. Управління навчальними планами. При вході до програми 

«Навчальні плани» відображається таблиця введених навчальних планів 

кафедри (рис.1). 

На головній сторінці (рис. 1) присутні навігаційні елементи, які 

дозволяють виконувати наступні функції із навчальними планами: 

− Кнопка «Додати» - дозволяє додавати новий навчальний план. 

− Кнопка «Вилучити» - Дозволяє вилучити обрані навчальні плани. Щоб 

обрати навчальні плани для вилучення, треба помітити їх галочками у 

першій колонці. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625326
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_140
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− Кнопка «Клонувати» - дозволяє зробити копію плану, включаючи 

дисципліни, години, тощо. 

 

 

Рис.1. Таблиця введених навчальних планів 

 

3. Додавання нового навчального плану. Для додання нового 

навчального плану треба на головній сторінці (рис.1) натиснути кнопку 

«Додати». Користувачу відкриється інтерфейс вводу загальної інформації 

плану (рис. 2). 

Загальна інформація навчального плану містить наступні поля: 

- Шифр плану – код навчального плану, шифр чи примітка. 

 

Рис. 2. Загальна інформація навчального плану 

 

− Спеціалізація – скорочена назва спеціалізації та її код, для якої вводиться 

навчальний план. 
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− Рівень підготовки – кваліфікаційний рівень навчання студентів за 

конкретним  планом.   

− Кредити – максимальна кількість кредитів у плані. 

− Форма навчання – форма навчання студентів, які навчатимуться за цим 

планом. Буває: денна чи заочна. 

− Статус – статус плану: активний, архів 1 рівня, архів 2 рівня. 

− Курси – на які курси розраховано навчальний план, треба обрати 

необхідні. Цей параметр буде впливати на деякі відображення. 

Після того, як користувач натисне кнопку «Записати», буде створено 

шаблон навчального плану, у якому можна буде редагувати дисципліни та 

додавати нові.  

4. Редагування навчального плану. До редагування навчального плану 

користувач потрапляє, якщо натисне кнопку «Записати» при додаванні нового 

навчального плану (рис. 2) або натисне на необхідний план мишкою у списку 

планів (рис. 1).  

 

Рис. 3. Загальна структура інтерфейсу редагування плану 

 

У інтерфейсі редагування навчального плану, представленому на рис.3.,  

цифрами позначено зони навігації: 

1. Кнопки «Записати» та «Повернутись» дозволяють зберегти навчальний план 

до бази даних та повернутись до списку навчальних планів відповідно. 
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2. Переключає закладку заповнення загальної інформації, яку у даному 

випадку зображено у області 6. 

3. Переключає закладку для призначення цього навчального плану відповідним 

групам, які будуть за цим планом навчатись. 

4. Закладки для відображення дисциплін у відповідних циклах плану за новим 

зразком: ЗП - цикл дисциплін загальної підготовки; ПП - цикл дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю; ППс - цикл дисциплін професійної 

підготовки за спеціалізацією; ВВ -  цикл дисциплін вільного вибору. 

5. Закладки для відображення дисциплін у відповідних циклах плану за старим 

зразком: 

На закладках під скороченою назвою циклу відображена кількість 

дисциплін, які введено. 

5. Призначення навчального плану групам. Для призначення 

навчального плану групам треба обрати закладку «Групи» (рис. 4, зона 1), яка 

відобразить інтерфейс, який показано на рис. 4. 

На рис. 4. у таблиці у зоні 2 відображено групи, які навчаються за цим 

планом. У таблиці у зоні 4 показано список запропонованих для додання груп, 

який не включає вже обрані групи та задовольняє обмеженням (форма 

навчання, спеціалізація) загальних параметрів навчального плану рис. 2. 

 

Рис. 4. Призначення навчального плану групам 

 

На рис. 4. у зоні 3 містяться кнопки, які додають та вилучають обрані 

групи із відповідних списків. 
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6. Робота з дисциплінами. Дисципліни додаються до циклів навчального 

плану. Відповідно до того старий чи новий вид навчального плану (рис.3.зони 

4-5) треба обрати необхідну закладку для циклу (рис.5. зона 1). Інтерфейс 

роботи з дисциплінами, однаковий для всіх закладок, наведено на рис. 5.  

На рис. 5. приведено список навчальних дисциплін, введених до циклу 

загальної підготовки. На кількість відображених курсів впливає заповнення 

поля «Курси» рис. 2. 

На рис. 5. у зоні 2 розташовані кнопки навігації. 

 

Рис. 5. Список дисциплін циклу загальної підготовки 

 

На рис. 5. навігаційні елементи зони 3 відповідають за перенос обраних у 

зоні 4 дисциплін до іншого циклу, тобто обрані дисципліни із звітного циклу 

зникнуть, а у відповідному з’являться. 

У зоні 5 на рис. 5 відображено контрольні суми, щодо відповідного 

циклу, а у зоні 6 загальні контрольні суми плану.   

Натиск мишкою на дисципліні зі списку (рис.5) переведе програму до 

режиму редагування дисципліни. Натиск кнопки «Додати» (рис.5), переведе 

програму до режиму додання дисципліни. Інтерфейс перелічених режимів 

зображено на рис. 6. 

На рис. 6 наведено наступні зони навігації: 
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1. Містить кнопки запису інформації щодо дисципліни до бази даних та 

повернення до списку дисциплін (рис.5) відповідно. 

2. Загальна інформація дисципліни: шифр ОПП – шифр освітньо-

професійної програми; назва дисципліни – назва дисципліни до 250 

символів; абревіатура дисципліни  

 

Рис. 6. Додання та редагування дисципліни 

 

1. Аудиторні години та кредити ECTS за семестрами. Кількість семестрів 

залежить від обраних курсів у загальній інформації навчального плану 

(рис.2). Треба обрати вид контролю, індивідуальні завдання та кредити 

ECTS відповідно до необхідних семестрів. Аудиторні години 

розраховуються для кожного семестру автоматично пропорційно 

відповідним значенням кредитів. 

2. Кредити ECTS та загальні години дисципліни. Тут необхідно заповнити 

кількість годин лекцій, лабораторних та практичних робіт. Інші 

параметри перераховуються автоматично. 

7. Висновки. Таким чином, було розроблено та впроваджено програмний 

засіб управління навчальними планами університету. Мова розробки та база 

даних є такими, що вільно розповсюджуються. 

Література: 
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ВІДНОВЛЕННЯ ГЕНЕРУЮЧОЇ L-СИСТЕМИ ПО ЗОБРАЖЕННЮ 

ФРАКТАЛА 

Хопта О.А., 

Студентка факультету  

комп’ютерних наук та кібернетики 

Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

L-система або система Лінденмайера - це паралельна система 

переписування і вигляд формальної граматиких[2]. L-системи є одним із засобів 

генерації фракталів[1]. На сьогодні вони активно використовуються, наприклад, 

для генерації рослин у комп’ютерній графіці. 

З L-системами пов’язано багато відкритих наукових проблем. Однією з 

них є відновлення генеруючої L-системи по зображенню фрактала. Тобто на 

вхід маємо зображення фрактала, а на вихід хочемо отримати L-систему, яка 

генерує цей фрактал. 

Загальний вигляд L-системи:  

 – аксіома, де  – термінал або нетермінал 

 – множина правил виводу, де  – термінал або 

нетермінал. 
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Нетермінали, які використовуються в L-системах: 

1. “F” – малювання 

2. “+” – поворот наліво 

3. “–“ – поворот направо 

4. “[“ – додати стан  

5. “]” – вилучити стан 

Задача може мати багато розв’язків, тобто одне і те ж зображення може 

бути згенероване різними L-системами. Наше завдання – знайти хоча б одну з 

них. 

Основна ідея: на кожному кроці до попереднього зображення 

застосовуються ті самі правила. Таким чином, за однією ітерацією малювання 

можна відновити L-систему шляхом знаходження подібних частин та 

виявленню зв’язку між ними. 

На зображення L-системи накладаються певні обмеження. По-перше, 

бажано, щоб фон був одного кольору, а власне L-система – іншого. По-друге, L-

система повинна бути достатньо розрідженою, тобто якщо зображення дуже 

щільне, то неможливо буде розпізнати окремі елементи системи. По-третє, L-

система повинна наближатися до свого атрактора, «нерухомої точки», тобто 

знаходитися у стані, коли наступна ітерація L-системи не змінить суттєво її 

загального вигляду. 

Зауважимо також, що ми розглядаємо детерміновані L-системи на 

площині, які складаються з одного або двох породжуючи правил. 

Особливістю L-систем є те, що малювання відбувається безперервно 

починаючи з певної точки. Це якнайкраще відображає ріст рослин, що 

починається від коренів і поступово доходить до гілок та листя. Яскравим 

прикладом такого малювання є модуль turtle у мові python, де імпровізована 

черепашка, пересуваючись, залишає за собою слід, який, власне, і є малюнком. 

Модуль turtle – найпопулярніший інструмент візуалізації L-систем. Інший 

приклад – письмо або малювання «не відриваючи руку». 
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Таким чином, ми повинні розуміти, в якій точці починається і 

закінчується малювання кожного елементу, щоб відтворити перехід до 

наступного. 

Вважатимемо, що малювання починається завжди з нижньої центральної 

(або крайньої) точки малюнку. Початково знаходимося у цій точці. 

Сформулюємо загальний алгоритм: 

1) Рекурсивно рухаємося від поточної точки в усі сторони. Якщо 

сусідня точка – точка фрактала (не фона), рухаємося від неї далі. Інакше – 

закінчуємо рух. Поки рухаємося по прямій лінії, запам’ятовуємо її довжину. 

Якщо лінія змінила напрям, запам’ятовуємо це як нову лінію та кут повороту. 

2) У кожній точці здійснюємо пошук елемента, подібного до усього 

фрактала (як ніби це – початкова точка його малювання). Для першого 

елемента шукаємо також розмір. Для усіх інших – розмір відомий, шукаємо 

лише кут повороту. 

3) Коли такий елемент знайдено, проводимо у нього уявну рамку. 

Вздовж цієї рамки шукаємо точки перетину даного елементу з рамкою. Ці 

точки – підозрілі на продовження малювання. У кожній з цих точок знову 

здійснюємо пошук. 

Додаємо в перше правило системи елемент, що повторюється: спочатку 

кут повороту ( «+», якщо поворот додатній і «-», якщо від’ємний). Перед ним 

додаємо також елементи, що були в обході перед X після попереднього X чи 

після початку малювання. Найкоротшу пряму лінію позначаємо F. Ті, що вдвічі 

довші – FF, втричі – FFF, і т.д. 

Якщо малювання елементу починається в тій самій точці, де починається 

малювання наступного, це може означає, що перед початком малювання стан 

збережено, і після закінчення відновлено(позначається [X]).  

4) Повторюємо 1-3, поки не обійдемо усе зображення. 

Таким чином формулюємо перше правило L-системи. Аксіомою 

вважаємо X. Друге правило L-системи формулюємо, якщо менші зображення, 

подібні до цілого, менше, ніж ціле, в n разів. Тоді друге правило системи: 
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 де у правій частині n символів F. 

За наведеним алгоритмом для фрактала на мал.1 одержуємо таку L-

систему: 

 

Рис. .1 

 

 

 

Отже, наведений алгоритм дозволяє при певних обмеженнях на вхідне 

зображення фракталу отримати генеруючу L-систему. Зауважимо також, що ця 

задача є відкритою науковою проблемою і раніше не мала жодного розв’язку. 
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