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РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ «НАВЧАЛЬНИЙ РОЗКЛАД»  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИКОНАНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ 

Гиря А.О.,  

студентка математичного факультету 

Запорізький національний університет 

м.Запоріжжя, Україна 

Постановка проблеми 

На сьогоднішній день можливість автоматизації рутинних процесів 

постає нагальним питанням, яке потребує найшвидшого вирішення. 

Технологічний прогрес дозволяє змоделювати майже будь-який процес 

реального світу, що значно полегшує життя користувачам, які щоденно 

скитаються з проблемою швидко та якісно обробити велику кількість 

різноманітної інформації. 

Процес формування навчального розкладу для кожного навчального 

закладу є однією із головних вимог без якої подальша робота навчального 

закладу не є можливою. Саме тому автоматизація процесів формування 

розкладу та обліку виконаного навчального навантаження викладачами 

кафедри є актуальним питанням. 

Метою роботи є розробка підсистеми «Навчальній розклад» (надалі 

Система) для формування розкладу викладача в рамках розробки 

автоматизованої інформаційної системи обліку виконаного навчального 

навантаження викладачами кафедри.  

Задачі, що реалізують мету: 

 дослідження предметної області (збір та вивчення інформації про 

процес обліку виконання навчального навантаження викладачами кафедри); 

 концептуальне проектування предметної області та побудова ER-

діаграми з виділенням сутностей, їх типів та зв’язків; 

 реалізація концептуальної моделі в РСУБД MySQL; 
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 розробка інтерфейсу у вигляді клієнтських форм для забезпечення 

основних процесів в системі; 

Результатом роботи Системи буде сформований розклад викладача. 

Основні функції такої інформаційної Cистеми складаються в підтримці 

надійного зберігання інформації, формування розкладу викладача, а також 

надання користувачеві зручного інтерфейсу. 

Етап аналізу до вимог програмного продукту  

У результаті аналізу ТЗ до майбутнього програмного продукту було 

сформовано функціональну модель (рис.1) у нотації IDEF0[1, c.48], одним із її 

процесів є  саме формування навчального розкладу викладача. 

У блоці А3.1 «Вибір видів робіт навчального навантаження» Викладач 

обирає, який з видів робіт буде формуватися на наступному етапі Вибір 

відбувається з двох можливих варіантів – періодичних видів робіт ( тобто робіт 

денного відділення ) та неперіодичних видів робіт( видів робіт для заочного 

відділення та неперіодичних видів робіт денного відділення (як от 

екзаменаційні види робіт та консультації ) ). Після завершення роботи блоку 

А3.2 буде сформовано періодичний розклад викладача  У свою чергу після 

виконання блоку А3.3 буде сформовано неперіодичний розклад викладача. 

 

Рисунок 1 - Блок «Формування навчального розкладу викладача» 

Етап концептуального проектування моделі даних 
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У результаті аналізу вимог до ПЗ була розроблена ER-модель[2] 

майбутньої системи у нотації IDEF1X (рис. 4). На діаграмі був представлений 

мінімальний набір сутностей, їх поведінки та зв’язків між сутностями, які є 

необхідної для формування розкладів викладача із загальної діаграми Систему 

обліку виконаного навчального навантаження викладачами кафедри. 

 

Рисунок. 4  - Модель сутність-зв'язок Системи «Навчальний розклад» 

Розробка інтерфейсу користувача  

Інтерфейс користувача був розроблений на мові програмування Java. При 

запуску інформаційної системи на екрані автоматично виводиться головна 

форма(див. рис.5). 

Рисунок 5 - Головна форма 

На головній формі відбувається ідентифікація факультету, кафедри та 

викладача, а також знаходяться кнопки «Періодичний розклад викладача» та  



7 
 

«Неперіодичний розклад викладача». З їх допомогою відбувається формування 

періодичного та неперіодичного розкладу викладача.  

Форма «Розклад занять викладача» (див. рис.6)  відкривається з головної 

форми. Форма призначена для формування та редагування розкладу занять 

викладача і містить в собі дві підлеглі форми та кнопки «Додати запис», 

«Редагувати запис» та «Видалити всі записи», «Оновити таблиці» та також 

кнопка «Відмінити усі записи». 

 

Рисунок 6 - Форма «Розклад занять викладача» 

Підлегла форма «Розклад занять» зберігає розклад занять викладача та 

представлена у вигляді таблиці. Містить в собі інформацію про назву 

дисципліни, спеціальність, вид роботи, періодичність, день тижня номер пари, 

навчальний корпус, аудиторію та номер групи, семестр та форму навчання 

групи (котрі використовують для полегшення вибору групи по її шифру).  

При натисканні кнопки «Додати запис» викликається форма  «Додання 

запису». При виборі кнопки «Редагувати запис» відбувається виклик форми 

«Редагування запису». Кнопка «Відмінити» повертає нас на «Головну форму». 

При натисканні кнопки «Видалити всі записи» відбувається видалення 

всієї інформації 

Форма «Додання запису» (див. рис.7)    відкривається з форми «Розклад 

занять викладача» після активування кнопки «Додати запис».  
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Підлегла форма «Додання запису» складається з набору полів та підлеглої 

форми, яка містить учбове навантаження та служить для занесення інформації в 

розклад занять. За допомогою кнопки «ОК» здійснюється занесення інформації 

в розклад занять. Кнопка «Відмінити» у свою чергу відміняє усі передбачувані 

додання у розклад. 

  

Рисунок 7 - Форма «Додання запису» 

Форма «Редагування запису» (див. рис.8)    відкривається з форми 

«Розклад занять викладача» після вибору запису та  активування кнопки 

«Редагувати запис». Вона має аналогічну структуру до форми «Додання 

запису» та слугує для редагування певних записів.  

 

Рисунок 8 - Форма «Додання запису» 

Висновки 

У результаті роботи були зібрані та проаналізовані вимоги до 

майбутнього програмного продукту, було сформоване Технологічне Завдання 

згідно до вимог замовника. Було реалізовано функціональну та інформаційну 

модель майбутньої системи у нотації сімейства IDEF. На останньому етапі 
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проектування було представлено нове архітектурне рішення для проектування 

моделі бази даних.  

Також на підставі сформованої моделі бази даних була  розроблена база 

даних реалізована в СУБД MySQL, що повністю задовольняє вирішенню 

поставленої перед нами проблеми автоматизації системи обліку виконаного 

навчально навантаження викладача, підсистемою якої є система «Навчальний 

розклад».  

Кінцевим результатом роботи є інформаційна система що складається з 

бази даних і клієнтського додатка до неї. Основні функції цієї інформаційної 

системи полягають у підтримці надійного зберігання інформації в пам'яті 

комп'ютера та надання користувачеві зручного і легко-зрозумілого інтерфейсу. 

Література: 

1. Учебное пособие/Громов А.И., Бойка О.И., 2007. -157с. 

2. Модель "сутність-зв'язок" [Електронний ресурс] – Режим доступу: сайт 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Модель_«сутність_-_зв'язок"» 
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Постановка проблеми 

Ми живемо в час змін і стрімкого розвитку різноманітних технологій, 

коли з’являються все нові можливості. З кожним днем темпи розвитку 

інформаційних технологій набирають обертів. У різноманітні сфери 

життєдіяльності людини починають впроваджувати інформаційні системи, що 
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допомагають оптимізувати процеси управління, підвищити ефективність та 

продуктивність роботи системи, скоротити ресурси часу і матеріалів, 

підвищити надійність і точність. 

Кафедра є основною структурною одиницею в навчальному процесі 

вищого навчального закладу. Саме кафедра забезпечує навчальний процес, його 

організацію і планування, оскільки вона безпосередньо займається навчанням 

студентів. Планування та облік виконання навчального навантаження 

викладачами є одним з головних і найбільш трудомістких завдань, що 

виконуються на кафедрі. Отже, актуальність даної роботи зумовлена 

необхідністю створення підсистеми формування та розподілу навчального 

навантаження викладачам кафедри як складову автоматизованої інформаційної 

системи обліку виконаного навчального навантаження. 

Метою роботи є розробка підсистеми «Навчальне навантаження» для 

формування та розподілу навчального навантаження викладачам кафедр в 

рамках розробки автоматизованої інформаційної системи обліку виконаного 

навчального навантаження викладачами кафедри. 

Основними завданнями роботи є: 

 збір та аналіз вимог до підсистеми «Навчальне навантаження»; 

 розробка інформаційної моделі підсистеми; 

 реалізація підсистеми «Навчальне навантаження»; 

Підсистема підтримує наступну функціональність: 

 формування навчального навантаження кафедри; 

 розподіл навчального навантаження кафедри викладачам кафедри; 

 контроль стану розподілу кафедрального навчального навантаження; 

 контроль стану розподілу навантаження викладача кафедри згідно зі ставкою 

викладача; 

Етап концептуального проектування предметної області, а саме створення 

ER-діаграми. 

Концептуальна модель – відображає інформаційні об'єкти, їх властивості 

і зв'язки між ними без вказівки способів фізичного зберігання інформації 
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(модель предметної області, іноді її також називають інформаційно-логічною 

чи інфологічною моделлю). Інформаційними об'єктами зазвичай є сутності – 

відокремлені об'єкти або події, інформацію про які необхідно зберігати, які 

мають певні набори властивостей – атрибутів [1, 71]. 

ER-модель – модель даних, що дозволяє описувати концептуальні схеми. 

Представляє собою графічну нотацію, засновану на блоках які з'єднуються 

лініями, за допомогою яких можна описувати об'єкти і відносини між ними 

будь-якої іншої моделі даних. У цьому сенсі ER-модель є моделлю даних, та є 

засобом опису моделей даних [2, 34]. 

На рисунку 1 представлена концептуальна модель даних предметної 

області у вигляді ER-діаграми. 

 

Рисунок 1 – ER-діаграма 

Інтерфейс користувача був розроблений на мові програмування Java. При 

запуску інформаційної системи на екрані автоматично виводиться головна 

форма.  

Зовнішній вигляд відкритої інформаційної системи зображено на рисунку 

1.1.  

Для формування навчального навантаження треба обрати факультет та 

кафедру та натиснути на кнопку «Сформировать учебную нагрузку на 

кафедре». 

2
4 
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Рисунок 1.1 - Головна форма 

Форма «Навчальне навантаження викладача» призначена для додавання 

та редагування даних в навчальному навантаженні та містить в собі кнопки 

«Добавить запись», «Изменить запись», «Обновить» та «Удалить все записи» 

(рис. 1.2).  

Форма представлена у вигляді таблиці та містить в собі дані про 

спеціальність, курс, семестр, курс, форму навчання, академічну групу, 

дисципліну, вид роботи та кількість академічних годин.  

 

Рисунок 1.2 - Форма «Навчальне навантаження кафедри» 

Підлегла форма слугує для редагування даних в навчальному 

навантажені(рис. 1.3).  

Після того, як заповнюються всі поля підлеглої форми натискаємо кнопку 

«ОК», для того, щоб додати запис в навчальне навантаження. Щоб видалити всі 

записи за певний рік та семестр для конкретного викладача можна скористатися 

кнопкою «Видалити всі записи». 
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Рисунок 1.3 - Форма «Редагування даних» 

Щоб подивитися всі записи, які містяться в базі даних треба натиснути 

кнопку «Обновить». Щоб вийти із форми треба натиснути кнопку «Отмена». 

Щоб редагувати запис треба натиснути кнопку «Изменить запись», при 

натисненні на кнопку з’явиться форма «Редактирования данных».  

Висновки 

У результаті проведеної роботи було: 

 Проведено збір та аналіз вимог до підсистеми «Навчальне навантаження»; 

 Розроблена інформаційна модель. 

 Розроблена база даних реалізована в MySQL 

 Розроблено інтерфейс користувача  

Розробка підсистеми «Навчальне навантаження» дозволить автоматизу-

вати процес обліку виконання начального навантаження для викладачів 

кафедри та уникнути зв’язаних з цим процесом помилок. Основні функції такої 

інформаційної системи складаються в підтримці надійного зберігання 

інформації, формування спеціальних звітів та ведення обліку навчального 

навантаження, а також надання користувачеві зручного та легкого інтерфейсу. 
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На даний час суспільство в Україні проходить важливий етап 

становлення якісно нових способів мислення та поведінки і відповідно 

потребує кардинальних змін в державному управлінні. Здійснюється перехід 

від бюрократичної держави керівника суспільства до держави, яка надає 

сервісне адміністративне обслуговування та володіє ресурсами для 

стимулювання та розвитку бізнесу і громадських інституцій.  

Вихідною умовою для розвитку демократичних інституцій в Україні є 

реорганізація та удосконалення принципів і методів державного управління. За 

основу слід застосувати регламентацію публічного адміністрування викладену 

в Білій книзі європейського управління [1]. Згідно з цією книгою публічне 

адміністрування забезпечує реалізацію публічної політики, яка є результатом 

переходу від політики відповідальності лідерів до особистої участі самих 

громадян і структур громадянського суспільства. На відміну від державної 

(урядової) політики, яка виражає спрямованість політичного керівництва всім 
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суспільством, вона виражає інтереси нації, окремих секторів і регіонів, 

суспільних класів і груп населення. Тому, публічне адміністрування не є 

повністю тотожним державному управлінню, воно має більш широкий спектр 

дій, оскільки охоплює зацікавлені сторони всього суспільства. 

Закордонний досвід показує, що найбільш ефективним є застосування 

універсальних New Public Management та Good Governance. Унікальний досвід 

інших країн можна використати для формування ефективних важелів 

державного управління в Україні, які будуть відповідати певній специфіці 

українського менталітету. Адже важливу роль у державному управлінні відграє 

і те як його сприймають громадськість. Процес реформування влади 

починається із зміни способу мислення людей та їх обізнаності.  

 Застосування системи New Public Management гарантує забезпечення  

громадянам надання послуг державою, яка позиціонує себе як інституція 

обслуговування та адміністрування. Такі принципи чітко сформовані в секторі 

бізнесу, коли послуги орієнтовані в першу чергу на задоволення потреб 

споживача, тобто громадянина. У професійній етиці державного службовця 

викристалізовується поняття «служіння суспільству», а також заміна принципу 

«я працюю для держави» на «я працюю для задоволення потреб людей». Тому є 

зміст у впровадженні ефективних тренінгів, які даватимуть знання про 

актуальний напрямок поведінки працівників державних органів влади,  а не 

проведення формальних курсів підвищення кваліфікації держслужбовців, які не 

відображають сучасний існуючий стан потреб державного устрою.  

 Яскравим прикладом застосування принципів  New Public Management є 

відкриття широкої мережі Центрів надання адміністративних послуг. 

Громадяни можуть отримати  консультації щодо питань, які належать до 

компетенції міських рад та інших органів державної та місцевої влади. Їх метою 

є забезпечення зручних та доступних умов отримання послуг населенням 

певної території. Важливою є запроваджена система бачення того як 

відбувається обслуговування громадян, коли ключовими факторами є комфорт, 

простота у розумінні, швидкість і повнота надання послуг.  
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 Звичайно, слід наголосити на тому, що кожна система проходить свої 

етапи налагодження безперебійної ефективної роботи. Виникнення помилок 

неминуче і якщо суспільство готове надати деякий час для імплементації 

сучасної системи, то це лише сприятиме ефективності державного управління 

на місцях. Тому вдале застосування New Public Management так чи інакше 

залежить від проінформованості громадян та їх внутрішньої готовності до змін.  

 Нова державно-управлінська модель Good Governance базується на 

об’єднанні за допомогою сучасних засобів комунікації громадянського 

суспільства з державними органами влади  для спільного прийняття рішень, 

результати яких  будуть комфортними для населення. 

Вона базується на інформаційних технологіях, що забезпечують діалог між 

урядом та представниками організованої громадськості. 

 Швидкий розвиток мережі Інтернет, можливість широкої комунікації та 

доступ до інформаційних ресурсів забезпечують реалізацію переходу 

державного управління в площину прямих контактів з громадськістю.  На 

даний час в Україні проходить розвиток від простого застосування   

онлайнових   сервісів  до  безпосереднього   впливу   громадян   на   прийняття 

управлінських рішень та формування загальнодержавного курсу в цілому.  

Формат внутрішнього документообігу запроваджений в попередніх роках 

розширився до надання громадянам послуг в електронному вигляді. Станом на 

сьогодні можна говорити про так званий комплекс електронних послуг повного 

циклу. Його запровадження потребує використання потужної матеріальної 

бази, яка має бути присутня в усіх державних інстанціях, проте це дасть 

можливість посилити прозорість системи управління та адміністрування, 

суттєво підвищить її підзвітність громадянам, різко скоротить витрати часу.  

 Ключовою метою Good Governance в Україні є використання 

комунікаційних та інформаційних важелів для спрощення та удосконалення 

процесу управління та розширення можливостей для громадськості щодо 

реальної участі у вирішенні нагальних питань. Багатостороння взаємодія 

державної влади, громадян та неурядових громадянських організацій відкриває 
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нові можливості для коректного та адекватного формування рішень, що 

стосуються безпосередньо конкретних територій.  

 Використання Е-Governance  кожною гілкою державної влади наповнить 

концепцію державного управління соціальною та гуманітарною складовими, 

зформує новий підхід до розуміння необхідного самоврядування, що має тепер 

не тільки відповідати вимогам ефективності, а і бути відкритим, доступним, 

підзвітним, підконтрольним і чутливим до вимог громадян, їх потреб і прохань. 

Науковці виокремлюють три основні сфери застосування e-Governance:  

вдосконалення внутрішньої урядової діяльності;  

покращення взаємозв’язків між урядом і громадянами у процесі надання 

соціальних послуг; 

відбудова безпосередньої міжособистісної взаємодії всередині та навколо 

громадянського суспільства.  

Конкретними кроками до переходу державного управління в систему e-

Governance в Україні є створення законодавчої бази, зокрема: 

 розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 220-р «Про 

схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий Уряд» [3],  

 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р «Про 

схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» [4],  

 Також доцільним кроком було створення Державного агентства з питань 

електронного управління України — відповідального координатора, який 

займається впровадженням електронного управління, яке сприяє оптимізації 

процесів забезпечення високого рівня відкритості, прозорості та ефективності 

роботи органів влади, а також нової якості обслуговування громадян і бізнесу 

та ліквідації корупції. 
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Сучасний етап розвитку транспортних перевезень характеризується 

зростанням вимог до термінів доставки вантажів, якості перевезень, скорочення 

витрат на транспортно-складські операції. В системі транспортних перевезень, 

транспортні вузли - є центральною ланкою. У них починається і закінчується 

доставка вантажів, відбуваються процеси перевалки вантажу з одного виду 

транспорту на інший. Незважаючи на реконструкцію та модернізацію сучасних 

транспортних компаній, потреба в перевантажувальних потужностях 

задовольняється не повністю, що є досить складною задачею, вирішення якої є 

суттєвим чином підвищить ефективність роботи транспортної компанії [1].  

Головною проблемою є організація ефективної взаємодії усіх користува-

чів, приймаючих участь в процесі обробки вантажу в транспортному вузлі. Для 

організації взаємодії такої групи користувачів, необхідно обгрунтувати 

можливості технологічного забезпечення та вирішення таких задач, як: 
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 створення центру інтеграції інформаційних систем на базі 

координаційного центру; 

 організації зв’язку існуючих інформаційних систем з координацій-

ним центром для створення сумісних сервісів, синхронізації роботи додатків, 

передачі транзакцій; 

 взаємодія інформаційної системи всередині логістичного процесу 

для передачі інформації, супроводжуючої вантажопотік. 

Особливістю контролю вантажних процесів є їх розвиток, обумовлений 

як зміною потреб у тих чи переробці інших вантажів, так і постійно мінливою 

обстановкою всередині транспортної компанії і в обслуговуваних регіонах [2]. 

Основною складовою, в процесі проектування програмного засобу, який 

забезпечує процес автоматизації транспортної компанії, є розробка діаграми 

варіантів використання, рис. 1.  

 

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання до інформаційної системи  

У цьому зв'язку, реальним напрямком підвищення ефективності роботи 

транспортних вузлів є оптимізація процесів планування завантаження 

транспорту, маршрутів його руху, а також оцінці ефективності перевезення в 

кожному окремому випадку. Для цього необхідно виконати впровадження 

сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій. 
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Нова українська школа – це освітній простір, до якої учні ходять з 

бажанням, адже тут їх вчать критично мислити, вирішувати складні завдання, 

не боятися висловлювати власну думку, взаємодіяти у колективі, розвивають 

креативність, тобто готують «до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

трудової діяльності та громадянської активності». Позашкільний навчальний 

заклад – складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи 

вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій 

самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до 

активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального 

захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, 

обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів. Позашкільна освіта є 

безпосередньою складовою системи безперервної освіти, яка вирішує питання 

емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості, формування її 
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компетентностей [1; 2]. 

Актуальність STEAM-освіти зумовило не тільки широке впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, а й необхідність  

використання інноваційних форм, методів та засобів під час проведення уроку 

чи заняття. Оскільки сучасний світ висуває високі вимоги до знань, умінь та 

навичок працівників, тому педагоги постають перед необхідністю формування  

у дітей вміння орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі, розвивати 

впродовж всього періоду навчання  компетенції, які дозволять реалізуватися на 

ринку праці. 

Метою статті є опис досвіду роботи зі створення оптимальних умов для 

розвитку креативності учнів/вихованців – майбутніх спеціалістів, які будуть 

конкурентноспроможними в подальшому житті, шляхом упровадження 

елементів STEAM-освіти. Для вирішення поставленої мети потрібно 

реалізувати наступні завдання: 

- використання електронного навчання як моделі підвищення якості навчання; 

- використання мобільних пристроїв в освітньому процесі; 

- використання «перевернутого» навчання як форми активного навчання 

сучасної молоді. 

Теоретичну основу досвіду впровадження елементів STEAM-освіти в 

освітній процес складають дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, а 

саме Хізера Гонсалеса, Джеффрі Куензі, Девіда Ленгдона, Кейта Ніколса, 

Олександра Арламова, Михайла Бургіна, Володимира Журавльова, Олександра 

Попова, Людмили Подимової, Абрама Прігожина, Віталія Сластьоніна, Андрія 

Хуторського та інших. 

Практична цінність роботи полягає у формуванні в учнів/вихованців 

креативності, як однієї з найважливіших компетенцій майбутнього спеціаліста в 

реаліях ХХІ століття. 

Новизна досвіду полягає у створенні новітніх засад для розвитку креа-

тивної особистості в сучасному інформаційному світі засобами STEAM-освіти. 
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Виклад основного матеріалу.  Невід’ємним складником сучасного 

вирію шкільного та позашкільного життя є STEAM-освіта, адже вона дає 

можливість підготувати учнів/вихованців до успішного працевлаштування, до 

освіти після школи, для всебічного розвитку особистості як гідного 

громадянина своєї держави. 

Чому саме STEAM-освіта, а не STEM? Акронім STEM вже декілька  років 

на вустах освітян України та розшифровується як «S» – science (наука), «T» – 

technology (технології) – «Е» – engineering (інженерія) – «М» – mathematics 

(математика). Цей напрям в освіті дає нам можливість підготувати майбутніх 

програмістів, IT-фахівців, інженерів, професіоналів в галузі високих технологій 

і т.д., але він не  в повній мірі допомагає педагогу розвинути креативність в 

учнів/вихованців. Тому саме STEAM-освіта, яка включає в себе ще одну 

складову «А» – аrt (мистецтво), допоможе витіснити цю прогалину і в повній 

мірі готувати учня/вихованця до життя. Адже на думку американських вчених 

спроба активізувати освіту тільки в напрямку науки без паралельного розвитку 

Arts-дисциплін може призвести до того, що молоде покоління позбудеться 

навичок креативності [3]. 

Нова парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти та відповідних 

форм, методів і технологій навчання, що базуються на електронному навчанні, 

в якому центральною фігурою є учень/вихованець, який знаходиться у центрі 

навчального процесу, ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до 

активності, на заохочені до творчості.  

До інноваційних методик навчання можна віднести електронне, мобільне 

та «перевернуте» навчання, в яких активно використовуються інтерактивні, 

онлайн та комп’ютерні технології. 

Електронне навчання – це система навчання, побудована з використанням 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, котрі в сучасних умовах 

широко використовуються як учнями/вихованцями, так і педагогами. Система 

електронного навчання дозволяє покращити рівень засвоєння навчального 
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матеріалу, надати більшої можливості для творчості при виконанні робіт та 

безпечного використання ІКТ технологій [4]. 

Тому під час проведення уроків інформатики в НВК, занять в гуртку-

студії образотворчого мистецтва в позашкільному навчальному закладі чи 

проведені інтегрованих занять: інформатика в поєднанні з образотворчим мис-

тецтвом, — активно використовується комп’ютер з підключенням до мережі 

Інтернет, яка в свою чергу містить ряд сервісів для малювання та розвитку 

креативності, що осучаснять освітній процес та зацікавлять дітей, зокрема: 

- Emoji Brush (Емоджи браш — «пензлик Емоджи») — сервіс, який 

дозволяє малювати смайлами картини. 

- Текстер – сервіс для малювання онлайн словами й цілими реченнями.  

- FOX CROW – сервіс, який надає змогу малювати за допомогою ліній, 

пташок, стрілочок, листочків, квіточок, геометричних та більш чудернацьких 

фігур. 

Невід’ємною складовою уроків в НВК та занять в позашкільному 

навчальному закладі  є мобільне навчання, яке тісно пов’язане з електронним 

навчанням, відмінністю є використання мобільних пристроїв. Мобільне 

навчання змінює повністю сам процес навчання, оскільки мобільні пристрої 

модифікують форми подачі матеріалу та сприяють створенню нових форм 

пізнання, що є важливим у процесі формування компетентностей школярів [5]. 

Серед мобільних програм, можемо виділити наступні: 

- Adobe Photoshop Express – один із найкращих засобів для опрацювання 

фотографій і створення колажів на Android; 

- LightX – це мобільний редактор фотографій, який дозволяє редагувати і 

форматувати зображення, створювати карикатури, додавати ефекти та інше. 

- ibisPaint X – це програма, заснована на концепції соціального малювання, 

тобто користувач може опублікувати процес створення малюнку. 

Перевернуте навчання — це форма активного навчання, яка дозволяє 

«перевернути» звичний процес навчання в закладах загальної середньої освіти 

та позашкільних навчальних закладах таким чином: домашнім завданням для 
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учнів/вихованців є перегляд відповідних відеороликів з навчальним 

матеріалом наступного уроку чи заняття, учні/вихованці частково самостійно 

проходять теоретичний матеріал, а у класі  більша частина часу 

використовується на виконання практичних завдань. 

Ідея «перевернутого навчання» полягає в попередньому ознайомленні 

учнів/вихованців удома з новим навчальним матеріалом,  а на уроці чи  

занятті — короткий розбір проблемних моментів, закріплення теоретичних 

знань і вироблення практичних навичок, окрім цього педагог бачить рівень 

успішності кожного в процесі виконання практичних завдань і може вчасно 

допомогти. Технологія «перевернутого навчання»  дає змогу істотно покращити 

показники успішності сучасної молоді [6]. 

Висновки. Окреслені методики STEAM-навчання розвивають в 

учнів/вихованців навички роботи  з комп’ютером та мобільним пристроєм, 

розвивають критичне, інноваційне та креативне мислення в умовах 

упровадження Нової української школи та в освітньому просторі позашкільних 

навчальних закладах. 

Перспективи подальшого розвитку. В той же час представлена 

методика потребує подальшої апробації в закладах загальної середньої освіти та 

позашкільних навчальних закладах, а також  моніторингу ефективності, що є 

предметом подальших досліджень. 
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Організація роботи групи людей, що виконують поставлене завдання, з 

метою підвищення їх загальної ефективності, є сучасним і актуальним 

завданням. Для організації команди, необхідно: 

 Реконструювати управлінський процес, визначити для нього критичні 

точки. 

 Визначити компетентність кожного учасника проекту. 

 Виконати пошук людей, зацікавлених у вирішенні поставленого 

завдання, здатних вирішити її в мінімальні терміни. 

З метою вирішення поставлених завдань, пропонується використовувати 

сучасні інформаційні технології, спрямовані на підвищення ефективності 

роботи людей. Для цього необхідно застосувати розробку інформаційної 

системи, основою якої є модуль ідентифікації користувачів за допомогою 

імовірнісно-компетентнісних методів. Такі методи дозволяють визначити 

компетенцію кожного користувача доданого у систему, виявити його 

особистісні якості, а також зіставити його як можливого кандидата для 

вирішення завдання.  

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/perevernute-navchannya-yak-odna-z-kliuchovikh-tend.html
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/perevernute-navchannya-yak-odna-z-kliuchovikh-tend.html
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Однак, важливим фактором є ще й можливість використання вже 

сформованих команд, для вирішення виниклих завдань, з частковим 

коригуванням їх складу. Для цього необхідно зберігати історію всіх 

програмних розробок, які дозволять використовувати свій досвід в якості 

вхідних даних для аналізу.  

Розроблювана інформаційна система має модульну архітектуру, що 

дозволяє визначити роль кожного модуля в системі, рис.1. Головним модулем, є 

створення заявки на вирішення поставленого завдання, групою фахівців. 

Менеджер, що управляє проектною частиною, на підставі вхідних даних, 

формує вимоги до кандидатів. Інформаційна система аналізує всі вхідні умови і 

починає пошук кандидатів. На виході буде отримана готова проектна група, 

здатна вирішити поставлене завдання у найкоротший термін і з можливістю 

продовження роботи над програмним проектом.  

 

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання інформаційної системи 

Результатом розробки є автоматизація процесів пошуку та складання 

проектної групи, здатної вирішити поставлене завдання. В якості методів 

відбору кандидатів використовується імовірнісно-компетентнісні методи. 
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У сучасному світі після настання фінансової кризи багато компаній (як у 

світі, так і в Україні) значно скоротили бюджети ІТ департаментів. Оскільки 

скорочення витрат на експлуатацію обладнання або персоналу після закінчення 

кризи може призвести до затримки в розвитку, то в першу чергу скоротилися 

витрати на відрядження співробітників, проектні бюро та мобільні проектні 

групи. В результаті спостерігається значний приріст кількості віртуальних 

проектних команд як логічний наслідок подібної політики. Однак, як помітила 

доктор Карен Собел Лоджескі (Dr. Karen Sobel Lojeski) з університету Стоні 

Брук (США), через велику мінливість (часто - хаотичність) сучасного бізнесу та 

організаційної нестабільності компаній, учасники віртуальних команд 

починають спиратися лише на свою думку, виявляючи себе виключно в межах 

однієї точки зору, і втрачають основні переваги та привілеї роботи в команді 

[1]. Загалом, ефективність хорошої команди повинна перевищувати суму 
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ефективності її учасників, але зі збільшенням віртуальної відстані між членами 

команди продуктивність команд стрімко падає. 

Що таке віртуальна відстань? 

Наразі широковідомим є термін «віртуальне робоче місце» означає 

можливість працювати в будь-якому місці і в будь-який час за допомогою 

комп'ютерів і телекомунікаційних пристроїв. Однак, термін «віртуальна 

відстань», який був введений у вжиток доктором професором Рейллі (Dr. Loren 

Pailey) з Технологічного Інституту Стівенса (США) не так добре відомий. Він 

означає психологічну дистанцію, яка з'являється між людьми внаслідок 

надмірної довіри електронним засобам комунікації [3, с. 475].  

Чим же загрожує збільшення віртуального відстані? Згідно з 

дослідженнями Лоджескі і Рейллі наслідки такі: 

• на 90% зменшується ефективність інновацій; 

• на 83% падає довіра між співробітниками; 

• на 80% зменшується задоволеність співробітників від роботи; 

• на 65% зменшується ясність мети і ролі кожного учасника проекту; 

• на 50% падає ймовірність успішного завершення проекту (з позицій 

триєдності час-бюджет-якість); 

• на 50% зменшується ефективність лідерства [2]. 

Причини виникнення віртуальної відстані 

Після проведення глибокого аналізу характеру проблем, головною 

причиною яких є збільшення віртуальної відстані, усі причини виникнення 

віртуального відстані було поділено на три типи: 

• пов'язані з фізичним відстанню: ця категорія особливо актуальна для нашої 

країни з урахуванням аутсорсного характеру більшості компаній в IT-сфері; 

• пов'язані з операційною відстанню: проблеми комунікації, пов'язані з нестачею 

спільного спілкування; складність роботи в багатозадачному режимі; надмірна 

перевантаженість інформацією; відмінності в організаційній культурі між 

головним офісом і філіями; 



29 
 

• пов'язані з недоліком відносин: відсутність спільних цінностей, відмінність в 

соціальних позиціях, нестача неформального спілкування, відсутність досвіду 

спільної роботи.  

Віртуальним командам - нові механізми лідерства 

  Такі стрімкі зміни останніх десятків років, як глобалізація корпорацій, 

перехід на аутсорсинг, збільшення кількості даних і швидкості їх зміни, а також 

прогрес в технологіях комунікації, змушують співробітників проводити 

більшість робочого часу з комп'ютерами, ніж з колегами, і, по суті, те, що ми 

називаємо віртуальними командами, і більшості випадків є групою 

професіоналів розрізненого характеру. Причому її лідер втрачає ті важелі 

керівництва, що характеризують сам концепт лідерства, і стає лише особою, 

наділеною повноваженнями. За умов віртуального характеру роботи колективу 

такі командні явища, як згуртування колективу, дія харизми лідера, поступово 

відходять на задній план, тому задля того, щоб зрозуміти, що має змінитися в 

діях лідерів цифрового століття, необхідно повернутися до основ і згадати, що 

рухає людьми, які входять в команди (в тому числі і віртуальні).  

Традиційно лідери зосереджують свій вплив на більш високих рівнях 

потреб здебільшого духовного характеру, вважаючи за краще фокусуватися на 

потребі у самовираженні і самовдосконаленні, оскільки саме ця потреба у 

людей найбільш стабільна і змушує їх бути максимально ефективними. 

Торкаючись реалій віртуального характеру роботи урахуванням нових, лідер 

віртуальної команди має зосередитись на більш базових та елементарних 

потребах віртуальних співробітників,  що не відіграють наскільки велику роль 

для їхніх «реальних» колег, а саме: 

• Ясність комунікацій та чітке формулювання бачення основного завдання. 

• Згуртованість команди: кожен учасник проекту має відчувати свою потрібність, 

важливість для проекту, підтримку команди. 

• Чутливість до культурних особливостей. 

• Чутливість до підтексту: якнайточніше формулювання амбівалентних позицій 

та сторін завдання з метою забезпечення ясного контексту. 
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• Подолання кордонів та збільшення частки неформального спілкування у 

команді, навіть через телефонний і відео- зв'язок. 

• Реформування представницької функції: для віртуальних команд її важливість в 

кілька разів зростає, адже часто  успіх віртуальної команди менш помітний, ніж 

команди реальної. 

• Розподіл лідерства: якщо віртуальна команда налічує багато учасників, то в 

кожному командному центрі бажано мати свого лідера. 

Маючи практичну можливість дослідити дану проблему, і як наслідок - 

виявивши експериментальним шляхом найефективніші засоби боротьби із 

складністю роботи у віртуальних командах,  автор статті перелічує заходи, що 

стали найдієвішими в реаліях роботи з віртуальною командою в українській ІТ-

компанії зі складом команди у 15 чоловік у трьох різних часових поясах і 

проектом протяжністю у 2 місяці:  

• Було створено невеликі «команди всередині команди» з 2-3 чоловік, в які було 

включено як активних учасників, що працюють в одному офісі з автором статі 

та за сумісництвом – проектним менеджером, так і тих, хто знаходилися в 

інших часових поясах. Учасників мали щодня дзвонити напарникам і 

обговорювати доручені їм завдання. При цьому склад подібних міні-команд 

змінювався кожні 2 тижні.  

• При виникненні питання до члена команди, його вирішення завжди відбувалося 

в режимі теле- чи відео-конференції за умови його дистанційованості та вживу 

за умови знаходження в одному офісі. 

• При написанні листа електронною поштою, всю команду було включено в 

копію, навіть за відсутності безпосереднього стосунку до теми листа. 

• Присутність всіх учасників проекту на регулярних телефонних мітингах була 

обов’язковою, де кожен  мав змогу і був заохочений висловити власну думку. 

Як результат, проект, розподілений між трьома часовими зонами з 

віртуальною командою у 15 чоловік, був виконаний у рамках бюджету та 

терміну із необхідним рівнем якості, команда працювала злагоджено та 

висловила бажання залишитися у такому складі на наступні проекти.   
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Висновки 

Проблема ефективності віртуальних команд тільки недавно увійшла в 

поле зору CIO і керівників ІТ проектів. Наразі вона актуальна майже виключно 

для області ІТ і пов'язана перш за все зі скороченням бюджетів, витрат на 

відрядження та проектні офіси. Однак, тенденції сучасного бізнесу в усьому 

світі говорять про те, що вже дуже скоро велика кількість співробітників 

перейдуть до віддаленої роботи з дому з використанням віртуального робочого 

місця, і віртуальні проектні команди стануть більш поширеними, ніж реальні. 

Таким чином, проблеми збільшення віртуального відстані між співробітниками 

компанії стануть актуальними для керівників різних напрямків, тому з метою 

превентивного вирішення проблеми, доцільним є її адресування вже на цьому 

етапі із переглядом ролі лідера віртуальної команди та самого робочого 

процесу в означених реаліях.  
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У сільськогосподарських будівлях, повітря повинне бути досить чисте і 

помірно вологим. Підтримання параметрів внутрішнього повітря на необхід-

ному рівні, видалення з приміщення забрудненого повітря і подача чистого 

повітря - основні завдання вентиляції. Вентиляція являє собою сукупність 

заходів і пристроїв, що забезпечують розрахунковий повітрообмін  не тільки в 

тваринницьких будівлях, але і також в житлових та промислових приміщеннях .  

Утримання тварин у холодних, вогких і погано вентильованих приміщен-

нях призводить до зниження продуктивності та збільшення витрат на корм. На 

частку забезпечення оптимального мікроклімату тваринницьких приміщень 

припадає від 50 до 75% річного енергоспоживання на технологічні потреби 

ферми. 

Вентиляція — це створення обміну повітря в приміщенні для видалення 

надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення 

допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов 

повітряного середовища. Мікроклімат усередині приміщення залежить від 

декількох складових – охолодження, вентиляції та опалення, при правильному 

виборі  яких можна домогтися високих показників контролю над вологістю і 

температурою всередині комплексу. Це є необхідністю, оскільки перевищення 

або нестача таких показників впливають на вагу, зростання, плодючість і 

загальний стан тварин. Тому необхідно правильно вибрати вентиляцію. 

На теперішній час існують такі типи систем вентиляції для  свиноферм:  
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1. Дахова система вентиляції 

2. Дифузна дахова система вентиляції 

3. Поздовжня система вентиляції 

4. Поперечна система вентиляції 

5. Тунельна система вентиляції 

1. Дахова система вентиляції 

Дахової  тип системи очищення повітря дуже популярний серед свинарів. 

Цьому сприяє той факт, що дана система вентиляції допомагає значно 

економити електроенергію власнику стада.  

Дахова вентиляція в свинарнику працює за рахунок природної сили вітру 

і не потребує монтування додаткових пристосувань вентиляторів. Проте слід 

врахувати той факт, що якщо свинарник перебуває в явно не вітряному місці, 

подібна система очищення повітря не зможе працювати в повну силу.  

 

На рисунку зображено дахову вентиляцію 

Така вентиляція працює виключно за рахунок природної циркуляції 

повітря усередині приміщення. Для цього вам потрібно лише правильно 

встановити три припливних клапана: один з них повинен розташовуватися на 

конику даху приміщення, два інших на бічних стінках свинарника. 

2. Дифузна дахова система вентиляції 

Дана система вентиляції схожа за будовою з першою, проте має декілька 

відмінностей у вигляді додаткових бічних віконець в приміщенні. 
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 За допомогою них система може працювати як виключно за рахунок 

природного провітрювання через припливні клапани, так і за рахунок 

підключення додаткових вентиляторів. Нахил стулок подібних віконець 

допомагає поставити правильний баланс між цими видами провітрювання. 

 Такий вид вентиляції свинарника може працювати як у вітряну погоду, 

так і при майже повній тиші руху повітря. Це дозволяє одночасно економити 

власні ресурси скотаря (електроенергію), але, разом з тим, і не залежати від 

погодних умов. 

 

На рисунку зображено дифузну дахову вентиляцію 

3. Поперечна система вентиляція 

Поперечна система вентиляції являє собою два ряди пристосувань: по 

одній стіні встановлені клапани, що дозволяють безперешкодно в свинарник 

потрапляти свіжого повітря з вулиці, а по протилежній стіні розміщені 

вентилятори. Ці вентилятори налаштовані на примусово витягування повітря з 

свинарника на вулицю.  

Ця система дозволяє забезпечити досить велике приміщення з 

багаточисельним поголів’ям худоби, так як швидкість протоку повітря 

залежить лише від встановленого рівня регулювання вентиляторів.  

Повністю відключити вентилятори не представляється можливим, однак 

установка на них мінімального рівня, що також дозволяє економити ресурси. 
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Припливні клапани та вентилятори встановлюються симетрично один одного 

на протилежних сторонах свинарника. 

 

На рисунку зображено поперечну вентиляцію  

4. Поздовжня система вентиляції 

Поздовжня система очищення повітря дуже схожа на поперечну, однак у 

цьому випадку вентилятори та припливні пристрої розміщуються на торцевих 

стінах приміщення.  

У цьому випадку повітря циркулює уздовж свинарника, що дуже зручно, 

але вимагає певної вправності в регулюванні системи. Для того щоб 

полегшити процес управління подібної вентиляцією, рекомендують брати 

більш потужні вентилятори, краще всього реверсивного типу. Такий 

варіант установки дозволить не покладатися повністю на природну циркуляцію 

повітря з вулиці і її силу. 

 

На рисунку зображено поздовжню вентиляцію  
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 Подібна система вентиляції призначені для великих свинарників і 

ефективно справляється з очищенням повітря. Проте вона недостатньо 

економна, так як потужні встановлені вентилятори вимагаю значно більше 

 електроенергії порівняно з природною циркуляцією повітря. 

5. Тунельна система вентиляція 

Основною відмінністю даної системи вентиляції є використання в якості 

припливного пристосування жалюзі. Вони розміщуються також на торцевій 

стороні будівлі, навпроти системи вентиляторів. З-за такого розташування 

циркуляція повітря всередині свинарника нагадує рух по тунелю, звідки і 

походить назва самої системи очищення повітря. Так як циркуляція досить 

активна, вона здатна забезпечити комфортними умовами утримання досить 

велика кількість тварин. Разом з тим, такий тип вентиляції, можливо зробити і 

більш економним, встановивши автоматичні вентилятори: при збільшенні сили 

вітру і продувності приміщення, вони зменшують власне споживання 

електроенергії. 

 

На рисунку зображено тунельну вентиляцію 
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Фізичний стан багатьох промислових будівель дозволяє експлуатувати їх 

ще не одне десятиліття. Як правило, звільнені корпуси знаходяться всередині 

сельбищних територій. Все це викликає пильну увагу до виробничих будівель з 

метою перепрофілювання їх в об'єкти соціального призначення [1]. 

З безлічі існуючих методів для реновації промислових об'єктів виділимо 

декілька основних, які дозволять адаптувати промислову архітектуру до 

сучасних містобудівних умов: 

метод «аплікації» – створення композиційних грат, структур, на основі 

існуючих конструкцій будівлі (реконструкція фасадної площини, створення 

фальшфасада, створення композиції з об'ємів і площин, різних за кольором, 

текстурою, фактурою); 

метод «аналогії» – порівняння проектованого об'єкту з образними 

аналогами, прототипами, і перенесення принципів з одного об'єкту на інший; 

метод «інтеграції» – врізання додаткових об'ємів в структуру будівлі 

(впровадження додаткових просторів, об'ємів, облаштування домінант, зміна 

масштабу сприйняття будівлі). 

Розглянемо приклади реновації промислових будівель під житлову 

функцію. Першими проектами були приміщення в стилі «лофт». Ідея створення 

стилю лофт (по-англійськи – горище, голубник) зародилася в результаті вико-

ристання дешевих приміщень під дахом старих будівель для житла і офісів в 

40-х роках минулого століття у фабричному районі Манхэттена в Нью-Йорку, 

США. 
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Стиль «лофт» припускає величезний вільний простір з високими стелями, 

відмінне освітлення, відсутність перегородок і простінків, наявність вікон в усю 

стіну, грубу обробку. В інтер'єрі в стилі «лофт» гармонійно поєднуються 

цегляні стіни без обробки, не прикриті системи вентиляції і металеві труби з 

ультрасучасною технікою і дорогими меблями. 

Проект реконструкції елеватора в Осло – малобюджетний проект 2001 

року по розміщенню в колишньому елеваторі 226 квартир для студентів [2]. 

Реконструкція під студентські квартири зажадала зміни внутрішньої структури 

об'єму силосів і серйозного втручання в їх зовнішній вигляд: високі об'єми 

силосів були поділені на поверхи, спочатку глухі об'єми прорізали вікнами. 

Об'ємно-просторові характеристики об'єкту зумовили форму житлового 

осередку, а малий діаметр – близько 6 м – виключив реконструкцію під житло 

більш високого класу. 

Наступний проект – Gemini – архітектурного бюро MVRDV (проект 

2005р.) є частиною реновації портової зони Копенгагена. Так само як і у разі 

реконструкції в Осло, йшлося про значні зміни об'ємно-планувальної структури 

глухих циліндричних об'ємів. Проте у разі проекту MVRDV силоси мали 

діаметр 25м, достатній для розміщення в його межах необхідної 

інфраструктури: атриума, сходів, ліфтів. Бетонні конструкції мали достатню 

несучу здатність для навішування об'ємів квартир. В результаті на місці грубих 

непримітних об'ємів силосів виникли апартаменти класу люкс. 

Ще один тип житлового будинку, що вимагає розгляду – це блокована 

забудова, представлена в проекті колишнього складу в Сан-Франциско. 

Протяжний об'єм складу поділений на житлові осередки, створює блоковану 

забудову усередині замкнутого об'єму. Ширина корпусу, розташування несучих 

елементів і площина стіни, на якій розташовані віконні отвори, обмежили 

розташування житлових блоків одним єдиним можливим способом – упоперек 

корпусу. 

Молодіжні готелі рекомендується влаштовувати в колишніх 

багатоповерхових промислових будинках [3] із загальною шириною в межах 
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14-16 м. При більшій ширині (18 і більше метрів) в центральній частині 

прольоту можна розміщувати темні приміщення для комор, буфетів, кафе, 

торговельних кіосків, прасувальних, ремонтних майстерень і т. п. Висота 

готельних номерів повинна становити не менше 2,8 м при кількості спальних 

місць в номері від одного до чотирьох. Площу готельних номерів 

рекомендується приймати з розрахунку 3-4 м2 на одну людину в спальній 

частини багатомісних номерів і 6-8 м2 – в одномісному номері. 

Аналіз досвіду реконструкції промислових будівель під житло показує, 

що при формуванні нової функції об'єкту реновації, а також визначенні меж 

необхідних змін на перший план виходять об'ємно-просторові характеристики 

об'єкту, що реконструюється і конструктивна схема будівлі. 

Подальший проектний шлях визначає орієнтація основної осі будівлі і 

існуючих віконних отворів, конфігурація плану (кругла або ортогональна), 

ширина корпусу, висота поверху або кратність йому повної висоти об'єму. 

Важливо спочатку враховувати, житло якого класу необхідно зрештою 

отримати. Це позначить діапазон деяких значень – таких як величина кроку і 

прольоту конструкцій, висота поверху і ін. В результаті створюється сітка 

характеристик об’єкту, сукупність яких дає оптимальне проектне рішення. 
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Unmanned Vehicles 

―We’ll turn parking into parks again‖ - a quote from John Zimmer, co-founder 

of the Lyft taxi calling app, best illustrates the prospects for the development of the 

unmanned vehicle industry. The technology, which a few years ago was used in a 

series of futuristic projects, is booming with the help of technology corporations and 

automakers and is threatening to change the whole economy of the future. Analysts 

from the world's leading consulting companies are confident that the auto industry is 

on the threshold of an ―unmanned‖ revolution. According to McKinsey, by 2030, 

15% of all new cars sold will be managed without driver assistance. Goldman Sachs 

experts in the same horizon expect a figure of 60% of sales. Even in the less distant 

future - 2020 - on the roads of the whole world, 10 million cars will be honed on the 

unmanned technology, experts at BI Intelligence calculated. 

Tesla began to equip all new cars with autopilot function, Renault unmanned 

electric cars brought start-up ruTonomy to the streets of Boston, Googlemobiles hit 

more than 3 million km along the roads of five states, GM bought $ 600 million 

startup for developing unmanned vehicles Cruise, Uber and Volvo launched in 

Pittsburgh a test project of unmanned taxis costing $ 300 million, and Otto (in June, 

Uber was bought for $ 680 million) organized the first in the history of the 

transportation of commercial cargo (50 thousand cans of beer) - all this news only in 

recent months. According to the forecast of Morgan Stanley, the massive introduction 

of technology will happen in 2026, when unmanned road transport will finally move 

from the category of utopia into economic reality, and the turning point will come at 

the turn of the 2020s. 



41 
 

In the coming years, market players will have to agree on the rules for the 

existence of unmanned vehicles with regulators. According to the Geneva 

Convention, a person must be present at the wheel of a vehicle, and experiments in all 

countries are so far conducted in agreement with the authorities. They also need to 

bring to the mind the technology is completely "inhuman" control, when the 

intervention of the driver will not be required at any stage of the movement. 

According to the classification of the National Transportation Safety 

Administration (NHTSA), the ―digitization‖ of the driving process can be divided 

into five levels. The first three levels are combined under the abbreviation ADAS - 

advanced driver assistance systems, ―advanced driver support technologies‖. The first 

is ―help‖ when the car helps the driver to perform one specific action (for example, 

keeping cruise control speed), but manages the controls. The second level - ―building 

trust‖, when the machine itself moves along a certain route, but in the case of 

deviation from the specified parameters returns the ―reins of government‖ to the 

person. This is how, for example, Tesla autopilot. The third level is called 

―interception of control‖ and implies the ability of the machine to perform maneuvers 

(for example, to rebuild in a different row if obstacles on the way arise). This skill 

can boast of a prototype of the Audi A7, already plowing the tracks of California. 

A person at the third level takes control when weather conditions disturb the 

work of the sensors or there is no marking on the road. The fourth level - ―inside the 

college‖ - implies a completely autonomous movement of the vehicle, but only on a 

limited area known to autopilot, for example, on the territory of a university campus. 

Finally, the fifth level - ―maturity‖ - is an unmanned vehicle capable of driving itself 

in any places and under any external conditions. Neither the driver nor the gas and 

brake pedals are just a completely autonomous machine, the time in which a person 

can spend whatever he wants. Up to this level, Google Corp., one of the pioneers in 

the industry, wants to pull up its product. And startups Delphi and Mobileye promise 

commercial copies of cars of levels four and five in 2019-2020. 

When the technology is scaled, unmanned vehicles will reduce the statistics of 

fatal accidents, which are caused by the driver in 90% of cases. According to WHO, 



42 
 

in the world on average at least 3.5 thousand such accidents occur per day. The 

accumulated statistics of Tesla indicates that the autopilot at least twice reduces the 

risk of the "human factor". The first ―unmanned‖ accident, in which the driver died, 

happened in June 2016, after the cars from Ilon Mask hit more than 200 million km in 

automatic mode. In an ordinary car, the probability of death on US roads is 1 per 97 

million km. Also, unmanned vehicles will reduce harmful emissions into the 

atmosphere by at least 20%, according to the results of the European experiment 

SARTRE. According to Morgan Stanley, cars account for 45% of global fuel 

consumption - about 1.9 trillion liters of gasoline per year. 
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Одним из важным показателей работы кислородных конвертеров 

является стойкость их футеровки. Тяжѐлые условия, в которых работают 

огнеупоры конвертеров, определяются интенсивным перемешиванием шлако-

металлической ванны, противостоянием материала футеровки агрессивному 

воздействию шлака, инерционными усилиями, возникающими при наклонах и 

вращении конвертера, механическими повреждениями от загружаемого лома, 

высокими температурами процесса и резкими их перепадами. Таким образом, 

футеровка конвертеров подвергается агресивному воздействию: высоких тем-

ператур; термических напряжений, возникающих при колебаниях температуры 

футеровки; ударов кусков шихты при загрузке; знакопеременных нагрузок, 

возникающих при вращении конвертера, а также изнашивается в результате 

химического взаимодействия со шлаком и размывающего действия потоков 

чугуна, расплава и шлака [1]. При этом, если изношенное днище конвертера 

можно без особых проблем заменить (при наличии в конструкциях современ-

ных агрегатов съѐмного днища), то износ стен футеровки обычно приводит к 

mailto:len4ik.94@mail.ru
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прекращению эксплуатации конвертера и его перефутеровке. Поэтому 

проблема увеличения стойкости стен конвертерных агрегатов всегда являлась и 

будет являться актуальной задачей конвертерного производства стали.  

При этом, главными причинами низкой стойкости футеровки стен 

конвертеров является постоянная работа огнеупоров в напряжѐнном состоянии 

из-за воздействия на их рабочую поверхность высокотемпературной 

агрессивной среды (расплава и отходящего газа) и охлаждения огнеупоров стен 

со стороны кожуха агрегата, а для горловины конвертера это усугубляется ещѐ 

и охлаждением еѐ торца. В этих условиях в теле огнеупоpных блоков, из 

которых состоит футеровка конвертера, возникают термические напряжения 

[1], связанные с наличием осевого градиента температур, характерного для всех 

теплотехнических агрегатов [2]. Это приводит к растрескиванию огнеупоров, 

что снижает стойкость футеровки конвертеров.  

С целью повышения стойкости футеровки при выплавке стали в 

кислородных конвертерах в настоящее время повсеместно используются 

различные варианты новейшей ресурсо- и энергосберегающей технологии 

горячих ремонтов футеровки агрегатов [3] – нанесение защитного шлакового 

гарнисажа на периклазоуглеродистую футеровку конвертеров путѐм раздувки 

верхними азотными струями специально подготовленного конечного шлака с 

высоким содержанием в нѐм MgO (до 8-14 % и более) с постепенным 

формированием на рабочей поверхности футеровки агрегата намороженного 

слоя прочного шлакового покрытия за счѐт застывающих на стенах конвертера 

капель раздуваемого шлака. 

Применение технологий ошлаковывания футеровки позволяет в 

значительной степени защитить огнеупоры стен конвертера от их 

механического разрушения. При этом, наличие шлакового гарнисажа на 

футеровке стен будет способствовать их защите не только от механических 

износа и повреждений, а и от высокотемпературного нагрева рабочего слоя 

футеровки, создавая при этом благоприятные условия для снижения 

термических напряжений в огнеупорах кладки стен конвертера, что позволит 
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значительно продлить срок эксплуатации конвертерных агрегатов. 

Для исследования термонапряжѐнного состояния футеровки верхней 

конической части конвертера и определения расчѐтных величин термических 

напряжений, возникающих в еѐ огнеупорах при наличии на них шлакового 

гарнисажа, авторами данной работы разработана математическая модель 

термонапряжѐнного состояния огнеупоров верхней конической части 

футеровки (в.к.ч.) конвертера, покрытых слоем шлакового гарнисажа при его 

взаимодействии с отходящим газом в ходе продувки. 

В основу данной модели положена разработанная ранее математическая 

модель теплового состояния ошлакованной футеровки верхней конической 

части конвертера при взаимодействии еѐ с отходящим конвертерным газом в 

ходе кислородной продувки [4].  

Расчѐт полей температур и их градиентов в огнеупорных материалах стен 

кислородного конвертера произведѐн путѐм решения дифференциального 

уравнения теплопроводности Фурье [5] в конических координатах (двумерная 

постановка), что позволяет найти распределение температур для нахождения 

температурных градиентов в четырѐхслойной расчѐтной области («шлаковый 

гарнисаж» + «огнеупоры рабочего слоя в.к.ч.» + «огнеупоры арматурного слоя 

в.к.ч.» + «кожух конвертера»):  
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    (1) 

где t(х,r,τ) – температура, как функция текущих координат x (высоты в.к.ч.), r 

(радиуса в.к.ч.) и времени продувки τ, °С; ρ(t,х,r), с(t,х,r), λ(t,х,r) – плотность 

(кг/м
3
), теплоѐмкость (Дж/(кг·°С)) и теплопроводность (Вт/(м·°С)) материала, 

как функции текущих температуры t и координат х, r; Rк – наружный радиус 

в.к.ч. (радиус в.к.ч. по кожуху) агрегата, м; Нк – высота в.к.ч. конвертера, м. 

Решается задача Стефана с подвижными границами раздела (по высоте 

в.к.ч. конвертера) «твѐрдый шлак-жидкий шлак» )(zi   с граничными 
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условиями I, III и IV родов (i – номер рабочего объѐма расчѐтной области по 

высоте в.к.ч. конвертера).  

Граничные условия. Поверхность кожуха и верхний торец в.к.ч. 

конвертера обменивается теплом с окружающей средой посредством излучения 

и свободной конвекции. Между кожухом конвертера и арматурным слоем 

футеровки в.к.ч., арматурным и рабочим слоями футеровки в.к.ч., рабочим 

слоем футеровки в.к.ч. и шлаковым гарнисажем существует идеальный 

тепловой контакт, т.е. на границах соприкосновения указанных материалов 

заданы условия сопряжения. На рабочей поверхности шлакового гарнисажа 

происходит конвективный теплообмен с отходящим газом. На границе 

соприкосновения в.к.ч. конвертера с его цилиндрической частью перетоком 

теплоты пренебрегаем. Моделью учитывается полное оплавление защитного 

шлакового гарнисажа с оголением поверхности футеровки в.к.ч. конвертера. 

При этом, а также при начальном отсутствии гарнисажа на рабочей 

поверхности футеровки в.к.ч. происходит конвективный теплообмен 

огнеупорного материала с отходящим газом. Также принимается, что 

футеровка конвертера не изнашивается (не оплавляется) в результате еѐ 

контакта с высокотемпературным газом, так как задача исследования процесса 

срабатывания футеровки в.к.ч. конвертера в данной задаче не ставится.  

Начальные условия. Начальное поле температур по толщине футеровки 

в.к.ч. конвертера задаѐтся в соответствии с требованиями технологической 

инструкции, причѐм )0(zi  = 0
i

Z  (где 0
i

Z  – первоначальные размеры слоѐв 

шлакового гарнисажа по высоте в.к.ч. конвертера, м). 

Задача решена методом контрольного объѐма [5, 6].  

Для расчѐта размеров движущихся границ плавления шлака )(zi   

использовался алгоритм расчѐта двухмерной задачи плавления цилиндра [7], 

разработанный на основе метода Дюзинберре [8]. 

Аппроксимация уравнения теплопроводности (1) в его конечно-

разностный аналог выполнена по явной разностной схеме расчѐтов [9].  
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Программа расчѐтов написана на Borland Delphi 7 и реализована 

применительно к 250-т конвертерам. 

Значения термических напряжений I рода (вызываемых градиентом 

температур) определялись, согласно теории термоупругости, с использованием 

уравнения Гука [2] при ограничении расширения по двум направлениям 

(толщине в.к.ч. конвертера и еѐ высоте) и на основании допущения о чисто 

упругом поведении огнеупорного материала, постоянстве его упругих 

характеристик и при предположении об отсутствии внешних нагрузок на 

огнеупорные блоки футеровки стен агрегата: 






1

TЕ
                                                   (2) 

В уравнении (2): σ – напряжение, Н/мм
2
; Е – модуль Юнга, Н/мм

2
; α – 

температурный коэффициент линейного расширения, К
-1

; ΔТ – температурный 

напор, К; μ – коэффициент Пуассона. 

Математическая модель написана на алгоритмическом языке Borland 

Delphi 7.0 и реализована применительно к промышленным 250-т конвертерам.  

Выводы: Установлено, что снижение температурного градиента и 

получение более равномерного температурного поля в футеровке в.к.ч. 

конвертера приведѐт к снижению термических напряжений, возникающих в 

ней, вследствие нагревания, в первую очередь, слоя шлакового гарнисажа, 

который будет предохранять рабочий слой огнеупорной футеровки в.к.ч. 

агрегата от нагрева высокотемпературным газом, отходящим из конвертера. 

Это позволит в ходе продувки избежать вероятности появления трещин внутри 

футеровки в.к.ч. конвертера в результате снижения возникающих 

растягиваюших (+) напряжений и вероятности скалывания огнеупора на 

рабочей поверхности футеровки в результате снижения напряжений сдвига, а 

при простоях конвертера – избежать возникновения трещин на поверхности 

футеровки, приводящих к срабатыванию рабочего слоя футеровки путѐм его 

скалывания, вызванного сжимающими (–) напряжениями. Толщину же 

футеровки в.к.ч. конвертеров уменьшать не рекомендуется в результате 
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выполнения еѐ под наклоном, что чревато возможностью обрушения еѐ в 

процессе эксплуатации конвертерных агрегатов. 

Литература: 

1. Суворов С.А., Тарабанов В.Н. Козлов В.В. Эволюция износа футеровки 

конвертера для плавки стали //Известия СПбТИ(ТУ).– 2013.– № 19.– С.22-26. 

2. Стрелов К.К., Кащеев И.Д., Мамыкин П.С. Технология огнеупоров.– М.: 

Металлургия, 1988.– 528 с. 

3. Пантейков С.П. Анализ мирового развития и современное состояние 

технологий ошлакования футеровки кислородных конвертеров // Чѐрная 

металлургия. Бюллетень НТиЭИ.– 2013.– № 6 (1362).– С. 65-78. 

4. Пантейков С.П., Пантейкова Е.С. Математическая модель теплового состояния 

верхней конической части футеровки конвертера, покрытой слоем шлакового 

гарнисажа // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-

Praktycznej ―Science, research, development. Technics and technology‖ (Barcelona 

(Spain), 30.05.2018-31.05.2018).– Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018.– 

Str.76-81. 

5. Михеев М.А.,Михеева И.М. Основы теплопередачи.–М.:Энергия, 1979.–344с.  

6. Теплообмен и тепловые режимы в промышленных / В.И.Тимошпольский, 

И.А.Трусова, А.Б.Стеблов, И.А.Павлюченков // Под общ. ред. 

В.И.Тимошпольского.– Минск: Вышэйшая школа, 1992.– 217 с. 

7. Бабенко М.В., Павлюченков И.А. Алгоритм расчѐта (на основе метода Дюз-

инбера) двухмерной задачи плавления цилиндра в расплаве // Металургійна 

теплотехніка: Збірник наукових праць Національної металургійної академії 

України.– Дніпропетровськ: «ПП Грек О.С.».– 2006.–  С.3-7. 

8. Dusinberre G.M. Numerical analysis of heat flow.– New York-Toronto-London: 

McGRAW-HILL BOOK COMPANY, INC., 1949.– 227 p. 

9. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы: Учебное пособия для 

вузов.– М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1989.– 432 с. 



49 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 004.91(93,94) Технічні науки 

ВІЧНИЙ ДВИГУН 

Периста К.Е., 

Студентка фізико-технічного факультету 

Дніпровського національного університету 

 імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Сучасне життя людини неможливе без використання найрізноманітніших 

машин, що полегшують його життя. За допомогою машин людина обробляє 

землю, добуває нафту, руду, інші корисні копалини, пересувається і т.п. 

Основною властивістю машин є їхня здатність виконувати роботу. 

Закон збереження і перетворення енергії є основним у сучасному 

природознавстві. Енергія, що є мірою руху матерії, має наступні різновиди: 

механічна, електрична, теплова, магнітна, атомна та ін. Кожна з них може 

перетворюватися одна в одну, причому в зовсім визначених співвідношеннях, і 

при цьому кількість енергії залишається незмінним. Загальна кількість енергії 

замкнутої матеріальної системи є величина постійна, змінюються тільки різні 

види цієї енергії, відчуваючи взаємні перетворення. 

Закон збереження енергії був сформульований ще в 1748 році М. В. 

Ломоносовим, який писав: «... так, коли де убуде трохи матерії, то збільшиться 

в іншому місці; ... Цей загальний природний закон простирається й у самі 

правила руху, бо тіло, рушійне своею силою інше, стільки ж отої у себе 

втрачає, скільки повідомляє іншому, яке від нього рух отримує ». 

Багато винахідників намагалися побудувати машину- вічний двигун, 

здатну робити корисну роботу без яких-небудь змін усередині машини. Всі ці 

спроби закінчувалися невдачею. 

Вічний двигун (лат. Perpetuum mobile) - уявний, але нездійсненний 

двигун, який після пуску його в хід робить роботу необмежено довгий час. 

Кожна машина, що діє без припливу енергії ззовні, після закінчення деякого 
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проміжку часу цілком витратить свій запас енергії на подолання сил опору і 

повинна зупинитися, тому що продовження роботи означало б одержання 

енергії з нічого. 

Вічні двигуни звичайно конструюють на основі використання наступних 

чи прийомів їхніх комбінацій: 

1). підйом води за допомогою архимедова гвинта; 

2). підйом води за допомогою капілярів; 

3). використання колеса з неуравновешівающіміся вантажами; 

4). природні магніти; 

5). електромагнетизм; 

6). пар або стисле повітря. 

 Володіння секретом такого двигуна здавалося більш привабливим, ніж 

навіть мистецтво робити золото з недорогоцінних металів. Безліч людей 

займалося цією нерозв'язною проблемою. Серед них були навіть люди з 

непоганим на той час походженням. Відомо, що безліч праць Ньютона містять 

конструкції вічного двигуна. У записах Леонардо да Вінчі теж були знайдені 

кілька нарисів perpetuum mobile. 

Найбільш часто зустрічається модель вічного двигуна, що дотепер 

відроджується в різних варіаціях завдяки горе-винахідникам, заснована на 

застосуванні колеса з неврівноваженими вантажами. 

Деякі винахідники вічних двигунів були просто шахраями, що спритно 

надували легковірних публіку. Одним з найбільш видатних "винахідників" був 

деякий доктор Орфіреус (справжнє прізвище - Бесслер). Перепробувавши 

безліч занять, він прийшов до відкриття вічного двигуна. Основним елементом 

його двигуна було велике колесо, яке нібито не тільки оберталося саме собою, 

але і піднімало при цьому важкий вантаж на значну висоту. Цей доктор мав 

безліч високопоставлених заступників, таких як польський король Август II, 

ландграф Гессен-Кассельский. Останній надав винахіднику свій замок і усіляко 

випробував машину. Цим двигуном зацікавився і Петро I, що подумував про 

його придбання. Однак Орфіреус погоджувався продати машину не менше ніж 
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за 100 000 рублів, з чого випливає, що він одержував великий дохід від неї. Він 

був, мабуть, найщасливішим авантюристом, тому що безбідно прожив до 

старості, одержуючи чималі гроші від показу машини. Однак його "вічний 

двигун» виявився далеко не вічним - його пускали в хід брат і служниця, 

смикаючи за захований мотузок. 

Іншим прикладом вічного двигуна може служити наступна машина. 

Масло або вода, налита в судину, піднімається гнотами спочатку у верхню 

судину, а відтіля іншими гнотами - ще вище; верхня судина має жолоб для 

стоку олії, що падає на лопатки гвинта, приводячи його в обертання. Олія, що 

стекла вниз, знову піднімається по гнотах до верхньої судини. Таким чином, 

струмінь олії, що стікає по жолобку на колесо, ні на секунду не переривається, і 

колесо постійно повинно знаходитися в русі ... Але тут криється помилка: чому 

винахідник думає, що олія повинна стікати вниз з верхньої, загнутої частини 

гнота? Капілярний тяжіння, подолавши силу ваги, підняло рідину нагору по 

гноті; але та ж причина утримує рідину в порах намоклого гніту, не даючи їй 

капати з нього. Якщо допустити, що у верхню судину уявної вертушки від дії 

капілярних сил може просочитися рідина, то треба буде визнати, що ті ж гноти 

можуть перенести її назад у нижній за допомогою тих же сил. 

В історії винаходів вічного двигуна магніт зіграв не останню роль. Ось 

приклад такого двигуна, описаного в XVII столітті єпископом Джоном 

Вілкенсоном. 

Сильний магніт міститься на колонці. До неї притулені два похилих 

жолоби, один під іншим, причому верхній має невеликий отвір у верхній 

частині, а нижній зігнутий. Якщо на верхній жолоб покласти невелику залізну 

кульку, то внаслідок притягання магнітом він покотиться вгору, однак, дій-

шовши до отвору, він провалиться в нижній жолоб, скотиться по ньому, підні-

меться по кінцевому заокругленню і знову потрапить на верхній жолоб. Таким 

чином, кулька буде бігати безупинно, здійснюючи тим самим вічний рух. 

Тут відразу видно всю абсурдність цього винаходу. Чому кулька буде 

скочуватися вниз? Вона скочувалася б, якби був тільки під дією сили тяжіння. 
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Але на неї діє магніт, який гальмує його спуск, і отже, кулька не буде мати 

досить енергії для того, щоб піднятися по заокругленню і почати цикл 

спочатку. 

Велику популярність одержала у винахідників вічного двигуна ідея 

з'єднання динамо-машини з електромотором. Всі подібні проекти зводяться до 

наступного - треба шківи динамо-машини й електромотора з'єднати ременем, а 

провід від динамо-машини підвести до електромотора. Після початкового 

імпульсу машини почнуть виробляти енергію, і це буде тривати до не 

скінченності. Тут все зводиться до того, що якби не було тертя, вони б дійсно 

оберталися вічно. Але дивно, що винахідникам не приходить в голову інший 

проект - з'єднати два шківи ременем і дати поштовх. Перший шків, 

обертаючись, приведе в рух другий, а другий, в свою чергу, передасть енергію 

на рух першому. 

Всі вищенаведені двигуни були двигунами першого роду, тобто такими 

двигунами, що порушують перший початок термодинаміки. Будь-яка машина 

може робити роботу над зовнішніми тілами тільки за рахунок одержання ззовні 

кількості теплоти Q (тобто енергії) чи зменшення своєї внутрішньої енергії DU. 

Порівняно мало було спроб щодо створення вічних двигунів другого 

роду. Для роботи звичайного теплового двигуна необхідно мати нагрівач і 

холодильник. Дуже привабливою здається завдання створення теплової 

машини, яка могла б здійснювати механічну роботу з використанням нагрівача. 

Можна підрахувати, що при охолодженні світового океану тільки на один 

градус можна отримати енергію, достатню для забезпечення всіх потреб 

людства при сучасному рівні її споживання на 14 000 років. 

Можливість створення такої машини, названої вічним двигуном другого 

роду, що не суперечить першому закону термодинаміки. Однак всі відомі на 

сьогодні результати дослідів свідчать про те, що створення вічного двигуна 

другого роду, є настільки ж нерозв'язним завданням, як і виготовлення вічного 

двигуна першого роду. Цей досвідчений факт прийнятий у термодинаміку в 

якості другого основного постулату - другого закону термодинаміки. 
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Теплопередача мимоволі відбувається тільки в одному напрямку - від 

гарячого тіла до холодного. Значить, щоб енергія теплового руху молекул води 

світового океану перетворилася в механічну енергію, необхідно мати робоче 

тіло, температура якого нижче температури води в океані. 

З цього випливає, що нездійсненно термодинамічний процес, в результаті 

якого відбувалася б передача тепла від одного тіла до іншого, більш гарячому, 

без яких-небудь інших змін у природі. Інакше кажучи, неможливо побудувати 

періодично діючу машину, що безупинно перетворювала б теплоту в роботу 

тільки за рахунок охолодження одного тіла, без того щоб у навколишніх тілах 

не відбулося одночасно яких-небудь змін. 

Перпетуум мобіле - вічний двигун - романтична мрія подвижників, які 

намагалися дати людству безмежну владу над природою, жадані джерело 

збагачення для шарлатанів і авантюристів; сотні, тисячі прожектів, так ніколи 

не здійснених; хитромудрі механізми, які, здавалося, ось-ось повинні були 

запрацювати, але чомусь залишалися в нерухомості; розбиті долі фанатиків, 

обмануті надії меценатів ... Але через що все це відбувалося? Через незнання 

елементарних фізичних законів, через бажання з нічого одержати все. До сих 

пір в патентні бюро надходять заявки з пристроями, які по суті є вічними 

двигунами. Мабуть, в самій ідеї вічного двигуна криється якась таємниця, 

щось, що змушує людей шукати і шукати його секрет. Але, видно так 

влаштована людина ... 
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УДК 656.2 Технічні науки 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ 

Тітова А.В., Мормуль М.Ф., Окань Д.В. 

Університет митної справи та фінансів 

м.Дніпро, Україна 

Транспортна система України забезпечує зв’язки між галузями, 

підприємствами, регіонами країни, іншими державами. Серед усіх видів 

транспорту в Україні, як і в багатьох країнах, провідне місце займає 

залізничний транспорт, що пояснюється його універсальністю: можливістю 

обслуговувати всі галузі економіки і задовольняти потреби населення в 

перевезеннях практично у всіх кліматичних зонах і в будь-який час. Подальший 

розвиток залізничної галузі стає важливим державним завданням, від 

вирішення якого залежить економічний і соціальний розвиток держави, її 

інтеграція у світове співтовариство. Застарілість елементів транспортних 

засобів та самої системи залізничного транспорту України, призводить до 

унеможливлення швидкого та зручного обслуговування різних галузей 

виробництва та задоволення потреб населення на високому рівні. Це є 

причиною для пошуку нових перспективних варіантів розвитку залізничного 

транспорту. 

Українські залізниці – потужна транспортна система, яка за розмірами, 

обсягами перевезень і рівнем застосування технічних засобів посідає друге 

місце в СНД. Вантажообіг українських залізниць становить близько 80 % 

загального вантажообігу транспортної системи України (без урахування 

трубопровідного). Загальна довжина українських колій – 21,7 тис. км, із них 45 

% електрифіковано, 62 % обладнано автоблокуванням та централізацією, 93,7 

% станцій – електричною централізацією. Частка перевезень на електри- чній 

тязі в загальному обсязі становить 86,4 %. Незважаючи на те що довжина 

головних залізничних колій майже в чотири рази менша, ніж загальна довжина 
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колій у Великобританії, Франції, Італії та Польщі, обсяги перевезень вантажів в 

Україні перевищують сумарне зна- чення цього показника в наведених вище 

країнах. 

Станом на початок 2018 року залізничний транспорт України перебуває 

винятково у сфері державного регулювання і в державній власності. З одного 

боку, це забезпечує стабільність його роботи, навіть у кризових умовах, а з 

іншого – створює загрози його функціонуванню в майбутньому. Це 

пояснюється тим, що держава не забезпечує необхідне фінансування, що було б 

достатнім для сталого розвитку цього виду транспорту, без запровадження 

ефективного державно-приватного партнерства. По суті останні роки 

фінансування проектів розвитку залізниць йде по залишковому принципу, 

виходячи з потреб Кабінету міністрів України (за виключенням 

загальнодержавних проектів, наприклад, розвитку швидкісного руху до Євро 

2012). Зараз резерви технічних потужностей залізничного транспорту, його 

провізної спроможності, практично вичерпані, що ставить під загрозу 

можливість безперебійного  задоволення потреб суспільства у транспортному 

обслуговуванні та є реальною загрозою для функціонування національної 

економіки. Крім того, існує цілий ряд проблем залізничної галузі, серед яких 

слід виділити: значний знос рухомого складу;відсутність підтримки на 

державному рівні; недостатній обсяг інвестицій, необхідних для оновлення 

основних    виробничих фондів та забезпечення інноваційного розвитку галузі; 

перехресне субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок 

вантажних перевезень; відсутність механізму компенсації витрат, пов’язаних з 

перевезенням пільгових категорій пасажирів;недосконалість організаційної 

структури та системи управління галуззю; низький рівень розвитку приватно-

державного партнерства. Основною причиною проблем функціонування 

залізничного транспорту України є відставання процесів реформування галузі 

як у порівнянні з іншими видами транспорту в Україні, так і у порівняні з 

залізничними транспортними системами сусідніх країн.Історично так склалося, 

що розвиток залізничного транспорту в колишньому СРСР був орієнтований на 
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освоєння великих, постійно зростаючих обсягів перевезень, які в декілька разів 

перевищували аналогічні європейські показники. В цих умовах вазі поїздів 

віддавався пріоритет перед швидкістю. Відповідно, існуючий парк вантажних 

вагонів розраховано на швидкість 80 км/год, в завантаженому стані і 90 км/год, 

в порожньому стані. Дослідженнями встановлено, що для переходу на 

європейський стандарт швидкості потрібні багатомільярдні інвестиції у 

модернізацію інфраструктури та рухомого складу. 

З Києва до Одеси та Львова за дві-три години. Це може стати реальністю 

через 5-10 років - в Україні може з'явитися високошвидкісна євроколія "Одеса-

Київ-Львів". Техніко-економічне обґрунтування проекту вже розробляє 

італійська компанія Italferr.Це - мегапроект, реалізація якого позитивно 

позначиться на економічному стані ряду регіонів, розширить потужності 

існуючих сфер виробництва і запустить нові.Високошвидкісні залізниці 

забезпечують швидкість поїздів понад 250 км / ч. В Європі поїзди почали 

досягати такої швидкості з 1981 року. Сьогодні світовим лідером у розвитку 

мережі високошвидкісних ліній і поїздів є Китай.Зараз українські потяги 

можуть розігнатися максимум до 160 км / год (і то, тільки корейські Hyundai). 

Але це не означає, що поїзди в Україні пересуваються  з такою швидкістю. На 

різних ділянках шляхів вона коливається від 20 км / год до 117 км / ч. 

Швидкість руху залежить як від самого локомотива, так і від шляхів.За даними 

"Укрзалізниці", знос залізниць становить 93%. При цьому середня швидкість 

потягів - 58,2 км / год. Так, пасажирський нічний потяг  їде з середньою 

швидкістю 43,2 км / год, нічний експрес - 57,4 км / год, а Інтерсіті і Інтерсіті + 

пересуваються зі швидкістю 80,6 км / год. В Україні хочуть розвивати 

транспортне сполучення з Європою. Але в країні, на відміну від країн ЄС, інша 

ширина колії.Одесу, Київ і Львів хочуть з'єднати залізницею з Варшавою, а в 

перспективі і з Берліном. У 2016 році Україна підписала Ланьцутську 

Декларацію ІІ про наміри брати участь в розвитку маршруту Via Carpatia. Він 

включає в себе будівництво як залізниці, так і автобанів. Via Carpatia - 

транспортна магістраль, яка повинна з'єднати Європу з півночі на південь. 
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Кінцевими пунктами маршруту стануть місто Клайпеда в Литві і місто 

Салоніки в Греції.Поки в Україні мріють про швидкість потягів 200 км / ч, 

компанія SpaceX в 2019 році планує запустити Гіперлуп - вакуумний потяг, 

який зможе розвивати швидкість до 1102 км / год. Він з'єднає Лос-Анджелес і 

Сан-Франциско, відстань між якими в 614 км можна буде подолати за 

півгодини.Для того, щоб в Україні з'явилися шляхи для руху зі швидкістю 

понад 300 км / год, потрібно будувати нові лінії, відзначають експерти, але це 

коштує великих грошей. І на те, що в Україні будуть удосконалювати шляхи 

або будуватися нові, ще мінімум десять років сподіватися не варто. 
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ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ РОЗВИТКУ РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА 
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студенти Національного університету  

біоресурсів і природокористування України 

  м. Киів, Україна  

Виникнення ремонту пов'язано з появою об'єкта виробництва. 

Виробництво металевих виробів викликало необхідність усунення дефектів 

виробництва цих виробів, а також відновлення деталей, пошкоджених і 

зношених в процесі експлуатації. 

Одним з перших професійних ремонтників був коваль, а кузня стала 

прообразом ремонтних майстерень. У XV столітті від ковальського ремесла 

відокремилося слюсарну. Розвитку ремонту в XVI-XVIII століттях сприяло 

застосування лиття, використання годин і млинів, різних машин, приладів та 

інструменту. 

Великий внесок у розвиток ремонту в цей період внесли російські 

винахідники і вчені. Видатний російський винахідник А. К. Нартов 

запропонував нові методи закладення раковин і тріщин у виливках стовбурів 

гармат. Відомий російський винахідник Кулібін І. О. займався ремонтом і 

виготовленням годин. У 1770 - 1785 році він керував академічними 

майстернями по ремонту приладів та інструменту. 

Бурхливий розвиток в XIX столітті залізничного транспорту, поява 

автомобільного та повітряного транспорту зажадали подальшого розвитку 

ремонту, створення спеціальних ремонтних майстернях.  

Гостро постало питання про ремонт машин в Росії після першої світової 

війни і революції 1917 року, коли виробництво автомобільної та іншої техніки 

було практично припинено. Подальший розвиток ремонтного виробництва 

здійснювалося разом з розвитком машинобудування та інших галузей 

народного господарства. Однак технічне обладнання та ремонт цієї техніки 
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налагоджений не був. 

Вимоги заводських інструкцій за доглядом, регулюванням і необхідним 

ремонтом за машинами, безперечно, виконувались трактористами і механіками 

ще до початку робочого дня та після нього. Самі ж трактористи і механіки тих 

часів були ентузіастами своєї справи, вони любили свою техніку і були готові 

працювати біля неї стільки, скільки це було необхідно для повного усунення 

всіх неполадок. Це за їх ініціативи були створені гвардії сільських 

механізаторів, багато хто з них пізніше став спеціалістом з ремонту 

сільськогосподарських машин та механізмів. 

У радгоспах та тракторних  бригадах тих часів іноземну техніку 

обслуговували механіки американських фірм, які навчали технології ремонту 

радянських механізаторів. Спочатку вони користувалися беззаперечним 

авторитетом великим авторитетом, але згодом ситуація змінилась на 

проблемну, так як всі їх рекомендації зводились до замінити деталей, вузлів та 

агрегатів. Але ситуація  того часу вимагала здешевлення ремонту, тому 

вишукувались будь-які можливості відновлення та запуску в подальшу роботу 

відновлених деталей, вузлів і агрегатів. [1, с. 89-92] 

Існуючі на той час кузні не забезпечували повного спектру ремонтно-

відновлювальних робіт,  якість робіт не задовольняла технічні вимоги до 

деталей, що сприймали набагато більші навантаження, ніж кінні знаряддя. 

Тому постала проблема у створенні функціонального підрозділу, метою 

якого було б підтримання працездатного стану нових машин та механізмів, що 

з’являлися. 

Дана проблема була вирішена на рівні співпраці механізаторів, що 

ліквідували несправності, які виникали в техніці, яку вони експлуатували. 

Згодом спільні проблеми зумовили появу так званих майстерень, де 

механізатори спільно намагались відремонтували техніку, що вийшла з ладу. 

В ремонтні майстерні потягнулися ентузіасти нової техніки, механіки, які 

були готові добами і тижнями не відходити від непрацюючих машин, але 

розібратися в ній, знайти несправність та способи усунення її, щоб знову ця 
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машина запрацювала не гірше нової. Натхнення цих людей, прагнення 

зрозуміти все самим були настільки великі і вичерпні, що спеціальність 

ремонтника для всіх перших механізаторів сільського господарства стала їх 

спеціальністю на все життя, хоч умови праці в майстернях того часу були 

надзвичайно незадовільними. Майстерні оснащувались старими токарними 

верстатами або зарубіжними комбінованими верстатами „Краузе‖, примітивним 

ковальським обладнанням, а замість кран-балок і тельферів використовувалась 

дерев’яна тринога.  

Техніка, що надходила в сільське господарство, як і в інші галузі, мала 

один недолік: вона швидко виходила з ладу за відсутності  систематичного і 

кваліфікованого технічного обслуговування і ремонту при одночасній заміні 

недовговічних деталей. Крім того, вона працювала непродуктивно і не покрива-

ла затрат на її утримання, якщо не буде забезпечене правильне комплектування 

агрегатів,  заправкою якісними паливом і мастильними матеріалами. 

Країні Рад не можна було довго базувати механізацію сільського 

господарства на закордонній техніці. Розпочалось швидке освоєння випуску 

вітчизняних тракторів і сільськогосподарських машин. 

Разом із освоєнням виробництва вітчизняних тракторів і  сільськогоспо-

дарських машин, заводах сільськогосподарського машинобудування виникали 

задачі організованого вивчення зносів вітчизняних машин, визначення потреб в 

запасних частинах до них і організації систематичного їх технічного 

обслуговування і ремонту. 

В 1930 році щойно організованою Академією сільськогосподарських наук 

був створений Всесоюзний науково-дослідний інститут механізації сільського 

господарства (ВИМ). З перших днів існування цього інституту йому  була 

поставлена задача вивчати зноси і готовити рекомендації з ТО і ремонту машин 

в сільському господарстві. 

Першим науково-дослідним підрозділом, що почав працювати над 

проблемами ремонту машин в СССР, була група інженерів Д.А. Клепікова і 

А.Р. Лібермана. Пізніше в їхньому складі почали працювати С.А. Петров (з 
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сільськогосподарських машин), М.Г. Горовой, Л.Г. Лишвиц (по зношуванню 

деталей тракторів і ремонту підшипників), М.А. Лаліцький і Б.С. Ферберг (зі 

технічного обслуговування і ремонту тракторів) [2, с. 122-125]  та інші.  

Необхідність прискорення розвитку процесів виробництва, в т.ч. і 

сільськогосподарської техніки, накладала свої відбитки на напрямки наукової 

роботи фахівців в галузі науки і техніки. Перед ними ставились завдання 

підвищення якості і швидкості виробництва та проведення ремонтних робіт в 

найкоротші терміни. 

В таких умовах і при таких обставинах почали своє становлення всі без 

виключення галузі науки і техніки молодого радянського суспільства. І це було 

значним поштовхом для всебічного розвитку та закріплення науки і техніки 

країни Рад на світовому рівні. 

Література: 

1. Сукманюк О.М. Історія науки і техніки /О.М.Сукманюк. – К. : Знання, 2008. 

– 276 с. 

2. Ремонт автомобільної техніки. Учеб. допомога/Самаркандське ВВАКУ, 

1985. - 446 с. 

 

____________________________________________________________________ 
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м.Чернігів 

При дослідженні діяльності будь-якого підприємства одним із 

найскладніших об’єктів управління є персонал. Працівники можуть самостійно 
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оцінювати ситуації, що склались та можуть приймати рішення, які в підсумку 

впливають на загальну трудову діяльність та виробничий процес підприємства. 

Щоб створити успішний колектив на підприємстві, потрібно знати основи 

формування системи HR-менеджменту. 

Останнім часом багато науковців (Балабанова Л.В., Данилюк В.М., 

Лукьянченко Н.Д., Сардак О.В.) звертаються у своїх наукових розробках до 

проблеми формування системи HR-менеджменту.  

Перекладаючи з англійської мови фразу «HR-management», отримуємо 

«керування людськими ресурсами», тобто мова йде безпосередньо про 

управління персоналом, роботу з кадрами тощо. Система HR-менеджменту – це 

сукупність механізмів, принципів, методів та форм взаємодії при формуванні, 

розвитку та діяльності персоналу підприємства, що реалізується як ряд 

взаємопов’язаних напрямів та видів діяльності [6]. Основними функціями HR-

менеджменту у діяльності сільськогосподарського підприємства є: 

- визначення потреби у працівниках, які забезпечують необхідний обсяг 

виробництва, з урахуванням розвитку сільськогосподарського підприємства; 

- підбір та розстановка працівників; 

- забезпечення необхідної кадрової політики, що відповідає за 

взаємозв’язок зовнішнього та внутрішнього середовища на підприємстві;  

- забезпечення процесу підготовки та перепідготовки персоналу та 

забезпечення їхнього професійного зростання; 

- створення раціональних умов праці для працівників сільськогоподарсь-

кого підприємства; 

- забезпечення оплати та мотивації праці, яка буде задовільна для 

працівників тощо. 

У більшості сільськогосподарських підприємств виникає проблеми щодо 

формування раціональної системи HR-менеджменту, тому що, у системі велику 

роль відіграє працівник, його особистість, знання його мотиваційних установок 

та вміння керівника підприємства формувати діяльність працівників до 

поставлених цілей та завдань. 
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Процес використання людських ресурсів у діяльності сільськогосподарсь-

кого підприємства багато в чому визначається сезонністю діяльності та різним 

ступенем зайнятості працівників у різні пори року. При розробці управлінських 

рішень щодо персоналу потрібно враховувати фактор сезонності, тому що він 

відіграє значний вплив у організації виробництва та розподілі трудових 

ресурсів [8] . 

Таким чином, потрібно визначити конкретні проблеми, які виникають 

при формування системи HR-менеджменту у сільськогосподарському 

підприємстві та запропонувати напрями її удосконалення (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Проблеми та напрями удосконалення формування системи 

HR-менеджменту у діяльності сільськогосподарського підприємства 

Проблема, яка виникає 

під час діяльності 

підприємства 

Напрями її удосконалення 

Низький рівень заробітної 

плати 

Розмір заробітної плати має для працівників 

сільськогосподарського підприємства велике 

значення. Постійне підвищення рівня оплати 

праці не буду сприяти постійному задоволенню 

працівників та зростанню їхньої продуктивності 

праці, потрібно також тримати на належному 

рівня нематеріальні чинники мотивації 

працівників, що призведе до довгострокового 

підвищення продуктивності праці. 

Низький рівень 

професійного зростання 

працівників та розвитку 

Найкращим методом для підвищення даного 

показника є залучення працівників до діяльності 

підприємства. Менеджеру з персоналу та 

керівництву потрібно вислуховувати працівників, 

їхні ідеї щодо розвитку підприємства, а також 
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пропонувати працівникам певні програми для 

розвитку їхніх професійним умінь та навичок. 

Не допустимі умови праці Для працівників сільськогосподарського 

підприємства дуже важливими є умови праці. 

Умови праці, виступають не тільки потребою, а й 

мотивом, який примушує працювати з певною 

віддачею, можуть бути одночасно фактором і 

наслідком певної продуктивності праці, а, отже, і 

ефективністю його управління 

Незмога керівників 

відділу кадрів / HR-

відділів / менеджерів або 

спеціалістів з персоналу 

виявити напрям кадрової 

політики 

При формуванні системи HR-менеджменту 

потрібно чітко виявити цілі та завдання її 

діяльності, які саме працівники потрібні для 

виконання певних обов’язків, чи потрібні 

підприємству більш кваліфіковані працівники, чи 

потрібна зміна структури персоналу тощо. 

 

Для формування ефективної системи HR-менеджменту сільського сподар-

ського підприємства потрібно виконати правильний розподіл обов’язків на 

кожному етапі її формування. Виявити на підприємстві здібних працівників та 

фахівців, які готові не тільки підтримувати високий рівень результативності, а й 

сприяти розвитку підприємства у майбутньому.  
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Автоматизація різних складних процесів, є актуальним завданням, здатної 

оптимізувати множинні фактори. Сучасні митні пункти, комплектуються 

комп'ютерним обладнанням, здатним реєструвати вантажний транспорт, що 
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перетинає кордон. Отримані дані направляються на обробку спеціалізованим 

службам, які виконують аналіз вантажопотоків [1].  

Однак, у зв'язку зі складною формою вантажних супровідних документів, 

а також недосконалою системою контролю такої документації, якість такого 

аналізу має велику погрішність. Впровадження єдиної системи, здатної 

автоматизувати процес обліку вантажопотоку, поліпшити діючу форму 

супровідної документації для додаткового аналізу, а також розробити 

самостійну систему аналізу даних – є сучасним завданням, що вимагає рішення 

комп'ютерними засобами [2-3].  

Використання методів імовірнісного прогнозування, дозволяє істотно 

збільшити показники аналізу в різних областях. Застосування таких методів, 

для аналізу навантаження на кожен митний пункт, дозволить оптимізувати і 

збалансувати навантаження прикордонних вузлів [4].  

Розробка автоматизованого програмного рішення, ґрунтується на 

використанні методів обліку транспорту, роботи з електронною документацією, 

координації транспортних потоків між пропускними пунктами, а також обліку 

загального вантажопотоку по всій країні.  

В основі програмного рішення знаходиться клієнт-серверна архітектура, 

що дозволяє використовувати єдину базу даних, а також підключати до неї 

безліч програмних «клієнтів». Архітектура клієнтської частини включає в себе 

роботу користувача, яким може бути як стороною, що реєструє свій вантаж і 

здійснює перевезення, так і стороною, яка контролює вантажопотоки і 

підтверджує заявки від користувачів. 

У процесі проектування інформаційної системи, було розроблено 

діаграму варіантів використання, рис. 1.  

Кожен оператор вносить інформацію, на основі заявок від користувачів, в 

єдину базу даних, що дозволяє централізувати зберігання інформації та 

використовувати її в якості вхідних даних для аналізу. Програмний модуль 

аналізу будує імовірнісний прогноз навантаження на кожен пропускний пункт і 

формує рекомендації з розподілу вантажного транспорту. Таке рішення 



67 
 

дозволить поліпшити динаміку обслуговування на митних терміналах, а також 

забезпечить більш рівномірне навантаження на кожен пропускний пункт. 
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Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання інформаційної системи 

 

Поліпшення контролю за кожною категорією вантажу дозволить 

масштабувати прогноз імпорту та експорту, а також забезпечувати умови 

тимчасової перевалки вантажів, транзитного прямування. Використання 

автоматизованих систем у державних проектах, може сприятливо впливати на 

істотне зростання економічних факторів, поліпшення роботи діючих митних 

систем, впровадження нових, більш досконалих програмних продуктів.  

В результаті розробки інформаційної системи контролю вантажопотоків з 

використанням імовірнісних алгоритмів було отримано програмне рішення, що 

автоматизує процес реєстрації вантажного транспорту на митних пунктах. 

Розроблено модуль аналізу загального навантаження на кожен митний пункт з 

можливістю формування рекомендацій в реальному часі про розподіл 

вантажопотоків між прикордонними пунктами. 
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