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Збірник тез ІІІ Інтернет-конференції «Майбутня професія – виклик сьогодення» 

(м. Здолбунів, 20 травня 2022 року) / ДНЗ «Здолбунівське вище професійне 

училище залізничного транспорту». Здолбунів, 2022. – 157с.  

 

 

До збірника тез ІІІ Інтернет-конференці «Майбутня професія – виклик 

сьогодення» увійшли праці вчених, викладачів, консультантів, студентів  

технічної та соціальної сфери наук. 

Науковці цими тезами репрезентують проблематику своїх наукових праць 

і досліджень у технічно-соціальній сфері. Думки авторів та редакції можуть 

бути розбіжними. Розглянуто результати теоретичних і практичних досліджень, 

а також проблемні питання функціонування та перспективи розвитку 

технологій освіти, транспорту, промисловості, психології.  

Всі подані матеріали варті уваги та чималого інтересу читачів і будуть 

цікавими та корисними не лише для науковців та викладачів, але й для 

практиків та фахівців різних галузей, а також слухачам курсів підвищення 

кваліфікації. 
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ІІІ Інтернет-конференція: «Майбутня професія – виклик сьогодення» 

гуртує науковців та студентів, пропонуючи обміркувати, поділитися здобутками 

та обмінятися поглядами на актуальні проблеми.  

Авторами було написано 27 тез, які подано в електронний збірник ІІІ 

Інтернет-конференції «Майбутня професія – виклик сьогодення». 

Цьогоріч авторами матеріалів ІІІ Інтернет-конференції «Майбутня 

професія – виклик сьогодення» стали представники таких закладів освіти: 

ДНЗ  «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» - 4 

чол.; 

ВСП „Рівнеський фаховий коледж НУБіП України” – 4 чол.; 

Національного університету водного господарства та природокористування – 5 

чол.; 

Харківського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну,  

м. Харків – 1 чол.; 

філії Консорціуму «НВО «Укргідроенергобуд», м. Новодністровск  – 1 чол.; 

Навчально-виховний комплекс № 12 (м. Рівне) – 2 чол.; 

Загальноосвітня школа № 13 (м. Рівне) – 1 чол.;  

студенти освітніх закладів – 9 чол.. 

Редакційна колегія не несе відповідальності за зміст матеріалів, що 

опубліковані у збірці. Всі вони надані в авторській редакції та виражають 

персональну позицію учасників конференції. 

 

На майбутнє маємо надію провести подібний захід та запрошуємо Вас 

взяти участь у роботі чергової традиційної інтернет-конференції «Майбутня 

професія – виклик сьогодення» у 2023 році, проведення якої планується заочно. 
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Організаційний комітет ІІІ  Інтернет-конференції «Майбутня професія – 

виклик сьогодення»: 

Голова організаційного комітету:  

Шевчук Руслан Іванович – директор ДНЗ «Здолбунівське вище професійне 

училище залізничного транспорту», спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист. 

Секретар організаційного комітету:   

Філіпович Андрій Юрійович - магістр з будівництва, спеціаліст вищої 

категорії  (моб. 068 053 53 01). 

Члени організаційного комітету: 

Безтелесна Людмила іванівна - д.е.н., професор кафедри менеджменту 

НУВГП. 

Фроленкова Надія Анатоліївна - к.е.н., доцентка кафедри менеджменту 

НУВГП. 

Філіпович Андрій Юрійович - магістр з будівництва, спеціаліст вищої 

категорії. 

Боярчук Ірина Сергіївна – методист ДНЗ «Здолбунівське вище професійне 

училище залізничного транспорту», спеціаліст першої категорії. 

Філіпович Юрій Юрійович -  к.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, 

теплоенергетики та гідравлічних машин НУВГП. 

Купчишина Тетяна Володимирівна – викладач економічного відділення, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії ВСП «Рівненського фахового 

коледжу НУБіП України», викладач-методист. Відмінник освіти України.  

Петриковська Алла Анатоліївна - викладач технічного відділення, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії ВСП «Рівненського фахового коледжу НУБіП 

України», викладач-методист.                                                                             

Лисяк Оксана Миколаївна – викладач гуманітарних дисциплін,   спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії ВСП «Рівненського фахового коледжу НУБіП 

України», викладач-методист. 

Філіпович Олег Юрійович – директор філії Консорціуму «Науково-виробниче 

об'єднання «УКРГІДРОЕНЕРГОБУД», м. Новодністровськ Чернівецької 

області. 
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Вступне слово 

Шановні учасники конференції! 

Організаційний комітет ІІІ Інтернет-конференції «Майбутня професія – 

виклик сьогодення» вітає всіх, хто долучився до висвітлення окреслених 

проблем і висловлює свою вдячність, що в цей нелегкий час брали участь з 

перспективою подальшої співпраці. Обговорюючи актуальні проблеми 

менеджменту, педагогіки, будівництва, психології, дизайну (опорядження), 

економіки, права і залізничного транспорту на Всеукраїнському рівні, зібрання 

щороку буде розширювати свої географічні та змістові межі. Це вже третя 

інтернет-конференція і саме цього року вона проводиться на базі ДНЗ  

«Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» за 

участю провідних ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Робота конференції була запланована за низкою напрямів:  

 Секція 1. Менеджмент; 

 Секція 2. Будівництво; 

 Секція 3. Педагогіка; 

 Секція 4. Залізничний транспорт і зв'язок; 

 Секція 5. Психології; 

 Секція 6. Дизайн (Опорядження); 

 Секція 7: Право. 

Матеріали присвячені сучасним проблемам і перспективам розвитку 

викладання у закладах освіти І-ІV рівня акредитації, професійно-педагогічної 

підготовки викладачів ЗВО, викладачів спеціальних дисциплін, майстрів 

виробничого навчання професійної (професійно-технічної) освіти, практики і 

методики проведення виховної та організаційної роботи.  

Сподіваємося, що завдяки методичній спрямованості конференції, її 

учасники матимуть змогу отримати практичні поради і матеріали для 

безпосередньої реалізації конструктивних ідей вдосконалення процесу 

підготовки сучасних фахівців через якісні зміни в організації, методичного 

забезпечення, змістовного наповнення освітнього процесу закладів вищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти. Після завершення конференції 

запрошуємо усіх продовжити наукові дискусії та долучитися до наступної 

інтернет-конференції, що проходитиме зовсім скоро.  

З повагою: 

Голова організаційного комітету 

Шевчук Руслан Іванович, 

директор ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище 

залізничного транспорту», 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 

Секретар організаційного комітету 

Філіпович Андрій Юрійович, 

магістр з будівництва, спеціаліст вищої категорії. 
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Секція 1. Менеджмент: 

Купчишина Тетяна Володимирівна – спеціаліст  

вищої категорії, викладач-методист, викладач  

суспільних дисциплін ВСП «Рівненський фаховий  

коледж НУБіП України, м. Рівне 

 

Емоційний інтелект – основа сучасного менеджменту  

 

Анотація: Статтю присвячено дослідженню ролі емоційного інтелекту в 

сучасному менеджменті. Обґрунтовано значимість емоційного інтелекту як 

сучасного інструментарію менеджменту, досліджено його основні компоненти.  

Ключові слова: емоційний інтелект, емоції, управління емоціями, професійна 

компетентність. 

 

Стрімкі зміни і трансформації на ринку праці висувають нові вимоги до 

компетенцій, навичок, фахових здібностей, необхідних для забезпечення 

конкурентоспроможності персоналу. У зв’язку із цим стратегії, які 

використовувалися в менеджменті і були пріоритетними ще зовсім недавно, 

нині втрачають свою домінуючу роль. У науковий вжиток і в практичну 

діяльність усе частіше проникають технології управління, пов’язані зі 

здібностями соціального та емоційного характеру. Для досягнення успіху 

актуальним стають навички, компетенції та здібності, пов’язані з емоційним 

інтелектом та креативністю. Завдяки креативності досягається інноваційний 

поступ, а емоційний інтелект формує позитивні комунікаційні зв’язки, 

сприятливий психологічний клімат і сильну корпоративну культуру.  
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В умовах нової електронно-інформаційної ери суспільного життя, коли 

все більшого значення набувають інформаційні технології, комунікативні 

здібності, навички швидкого реагування на отримані нові дані, успіху часто 

досягають ті особи, які вміють володіти своїми емоціями, справлятися з 

емоційними кризами.  

Нові моделі бізнес-процесів вимагають нових компетенцій, які необхідні 

не лише для професійної кар’єри, а й успішного та якісного життя. У цьому 

контексті важливо зазначити, що відповідно до Європейської рамки 

кваліфікацій передбачено оновлену структуру компетенцій, серед яких 

виділяють особистісну компетенцію, що містить також елементи емоційного 

інтелекту, а такі навички, як творчість, робота в команді, прийняття рішень, 

саморегуляція, стійкість, емпатія, враховуються в усіх ключових 

компетентностях [1].  

Поняття «емоційний інтелект» вперше з’явилося в роботах Майкла 

Белдока в 1960 році.  Але в широкий науковий обіг було введено у 1990 р. П. 

Селовеєм і Дж. Мейєром, і досі знаходиться у центрі уваги дослідників і 

практиків у галузі психології та менеджменту. Адже, на думку науковців, 

«емоційний інтелект» високий потенціал практичного застосування при 

вирішенні питань особистісного розвитку, кар’єрного зростання та ефективного 

управління персоналом підприємств [2]. 

Єдиного підходу в науковій літературі щодо трактування поняття 

«емоційний інтелект» не має. В науковій літературі його розглядають як: 

1) набір некогнітивних здібностей, компетенцій і навичок, пов’язаних із 

соціальними, емоційними та персональними і пов’язаними з виживанням 

спроможностями, які впливають на здатність людини справлятися з вимогами і 

тиском зовнішнього середовища;  

2) здатність розуміти власні почуття та почуття інших людей, самого себе 

мотивувати, повністю керувати емоціями;  
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3) здатність відслідковувати почуття та емоції свої та інших людей, 

розрізняти їх та використовувати для скеровування думок та дій; 

4) структуру здібностей особистості, базовану на підсвідомому чи 

свідомо отриманому багажі знань та розумовому інтелекті, спрямовану на 

розпізнання свої почуттів та емоцій, почуттів та емоцій інших людей, 

відстеження їх та керування ними, формуючи та змінюючи їх для досягнення 

поставленої мети чи завдань як власних, так і колективних [2].  

В найбільш загальному розумінні емоційний інтелект (ЕІ) розглядається 

як здатність працювати з емоціями і проявляти емпатію. Сюди відноситься 

вміння розпізнавати емоції, визнавати негативні і позитивні почуття, 

відокремлювати особисте сприйняття від наочних фактів, управляти власними і 

чужими емоціями. Це певна людська здатність до дуже точного відчуття 

ситуації, розуміння бажань оточуючих, стійкості до стресу і впливу негативних 

емоцій. 

Люди з високим рівнем емоційного інтелекту є більш гнучкими у своїй 

поведінці, легко можуть порозумітися з іншими, легко досягають поставлених 

цілей.  

В сучасних умовах господарювання для ефективного управління 

емоційний інтелект (EI) має вирішальне значення. Як свідчать дослідження 

західних науковців, успішність будь-якої діяльності лише на 33% визначається 

технічними навичками, знаннями та інтелектуальними здібностями (тобто IQ), 

а на 67% – емоційною компетентністю. А для керівників ці цифри різняться ще 

більше, на 85% успішність їх діяльності визначається EQ, і тільки на 15% – IQ 

[4]. 

Оволодівши власними емоціями, менеджер в подальшому зможе більш 

ефективніше використовувати їх для спілкування з підлеглими, правильної 

передачі своїх емоцій для стимулювання їх до виконання поставлених цілей, 

завдань, управління конфліктами, створенні сприятливого морально-
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психологічного клімату в колективі, прийнятті оптимальних управлінських 

рішень при наявності альтернативних варіантів тощо. 

Раніше вважалося, що саме високий IQ визначає успіх у житті. Сьогодні 

західні психоаналітики стверджують, що IQ дає людині роботу, а ЕQ – кар’єру.  

В складі емоційного інтелекту можна виділити п’ять основних 

компонентів, кожен з яких включає такі якості:  

- самопізнання – усвідомлення своїх емоцій, упевненість у собі, 

самоповага, самореалізація, незалежність; 

- навички міжособистісного спілкування – емпатія, соціальна 

відповідальність, взаєморозуміння;  

- адаптаційні здібності – вміння вирішувати проблеми, реально оцінювати 

ситуацію, пристосовуватися до нових умов;  

- управління стресовими ситуаціями – стресостійкість, контроль за 

імпульсивними спалахами;  

- домінування позитивного настрою – відчуття щастя, оптимізм [4]. 

Емоційний стан менеджера впливає на взаємовідносини в організації. 

Емоції передаються від людини до людини. Якщо ми знаходимося в оточенні 

життєрадісних і енергійних людей, їх емоції передаються і нам. І навпаки, 

сумна людина здатна вселити в нас зневіру. Ця емоційна заразливість 

менеджера зберігати врівноваженість і внутрішню мотивацію служить 

прикладом для підлеглих, надихає їх і передає їм його почуття. Оптимістичний 

і енергійний менеджер здатен підвищити активність всієї організації. Чуйність і 

уміння налагодити взаємодію допомагають мотивувати, надихати й 

об’єднувати співробітників. Емоційно компетентний менеджер створює 

атмосферу довіри і поваги, наповнює сенсом роботу персоналу. 
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В структурі емоційного інтелекту є раціональний та емоційний 

складники, завдяки поєднанню яких управлінське рішення стає виваженішим. 

Емоція завжди задіяна у прийнятті рішень, вона також вплітається у процес 

логічного мислення, особливо коли постає питання вибору серед багатьох 

альтернатив, адже кожна альтернатива повинна не лише аналізуватися, а й 

відчуватися. Завдяки креативності у системі прийняття управлінських рішень 

на основі нестандартного мислення можуть приходити кращі рішення [1]. 

Отже, завданням менеджерів є стимулювання не просто ефективної праці, 

а творчої й емоційно насиченої праці, на основі якої формується колектив із 

високим ступенем довіри і відданості. Позитивні емоції відіграють важливу 

роль у командотворенні і формуванні ефективних творчих команд, у яких 

пануватимуть сприятлива для творчості атмосфера і здоровий психологічний 

клімат, креативне середовище. Якщо в колективі здорове емоційне середовище, 

то організація має кращий креативний потенціал, орієнтований на інновації. Із 

цієї причини поєднання емоційного інтелекту й креативності як активної 

творчої дії є перспективною стратегією менеджменту і пожвавлення 

інноваційної діяльності. 

Висновок. Дослідження емоційного інтелекту свідчить про те, що він 

увійшов у всі сфери суспільного життя. Значимість емоційного інтелекту у 

веденні успішної підприємницької діяльності на сьогодні є незаперечним 

фактом. Широкий спектр можливостей емоційного інтелекту дає змогу 

розглядати його як сучасний інструментарій менеджменту, необхідний для 

зміцнення потенціалу розвитку людських ресурсів; формування ефективного 

профілю керівника на основі сучасних компетенцій; ефективного 

командотворення й лідерства; активізації інноваційної діяльності; формування 

гармонійної корпоративної культури; управління змінами; примноження 

соціального капіталу. 
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Контент-менеджери розробляють контент-стратегію компанії, створюють 

цільовий і релевантний контент і поширюють маркетингові комунікації серед 

аудиторії в Інтернеті. Вони організовані, добре обізнані у підтримці голосу 

бренду та часто знають, як правильно писати повідомлення в блозі. 

Контент-менеджери розробляють і розповсюджують своєчасний 

релевантний контент для аудиторії. Для цього вони мають глибоке розуміння 

бренду своєї компанії та використовують його для спілкування з клієнтами. 

Окрім творчості, робота контент-менеджера зазвичай включає в себе 

управління проектами та команду контенту. Вони також можуть співпрацювати 

з іншими командами над проектами. 

Ця роль не є початковим — зазвичай очікується, що контент-менеджери 

очолюватимуть свою команду та сприятимуть зростанню, тому це робота, яку 

виконує людина, яка має кілька років досвіду в маркетингу, комунікаціях та 

управлінні проектами. 

Ефективний менеджер веб-контенту повинен володіти багатьма 

технічними та міжособистісними навичками, оскільки його робота постійно 

переходить між бекендом веб-сайту та зустрічами з розробниками веб-сайтів, 

маркетинговими командами та керівниками. 

До обов’язків контент-менеджера входить: 
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• Перевірка наявного контенту на веб-сайті компанії на предмет презентації  

бренду, релевантності та оптимізації; 

• Дослідження конкурентів з метою пошуку «вузьких місць» у контенті та 

перспективних ключових слів; 

• Створення нової контент-стратегії, яка допоможе компанії досягти цілей 

щодо трафіку; 

• Просування та позиціонування бренду через профілі компанії в 

соціальних мережах; 

• Створення стратегії і тактики контент-менеджменту, планування 

контенту; 

• Створення нового контенту або керування командою фрілансерів і 

авторів для створення нового вмісту; 

• Контроль ефективності вмісту за допомогою онлайн-інструментів, таких 

як Google Analytics, Ahrefs та Google Search Console та інше. 

Навички контент-менеджера: 

• SEO-копірайтинг і ведення блогів 

• Аналіз даних 

• Основне кодування 

• Володіння системою управління контентом 

• Стратегічне планування 

• Тайм-менеджмент та організація 

• Лідерство 

Для виконання обов'язків контент-менеджери використовують низку 

інструментів, таких як матриця контенту та контент-план. 

Матриця контенту – таблиця або схема, де ви фіксуєте певні категорії, 

пов'язані з вашою нішою, а потім наповнюєте осередки ключовими фразами та 

ідеями для тем. 

Основна перевага матриці для контент-маркетингу – організація ідей у 

єдину систему. Для публікації ви берете не абстрактні теми «з голови», а 

керуєтеся інтересами та потребами своєї аудиторії. У результаті ваша контент-
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стратегія вирішує реальні проблеми клієнтів, доносить актуальну для них 

інформацію, підвищує довіру до бренду. 

 

 

Рис. 1. Етапи створення матриці контенту 

 

Контент-план – це графік публікацій з конкретною темою, датою та часом, 

які розташовані у певній послідовності. 

Контент-план вирішує відразу кілька проблем при розвитку облікового 

запису. По-перше, не потрібно терміново вигадувати бодай якусь тему, коли 

закінчилися ідеї для постів. По-друге, вам не буде страшна незбалансованість 

контенту — наприклад, суцільні пости, що продають. 

Контент - це збірний термін, що характеризує інформацію на сторінках 

соціальних мереж, сайтів і т.д. Контентом можна назвати тексти, аудіо- та 
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відеофайли, графічні зображення та анімації, загалом усе, що можна побачити, 

почути чи прочитати. 

Який контент зустрічається у соціальних мережах 

• Корисний контент 

• Контент, що продає (рекламний) 

• Репутаційний контент 

• Залучаючий контент 

• Розважальний 

Беруть за основу такий поділ контенту (згідно з Майклом Стелзнером, 

автором книги «Контент-маркетинг»): 

• 40% - залучаючий, розважальний 

• 30% - брендовий, про компанію 

• 25% - навчальний, інформаційний 

• 5% - рекламний, що продає 

Висновки: для контент-менеджера, як і для будь-якого іншого спеціаліста, 

необхідністю є використання певних інструментів. Але важливо користуватись 

ними правильно, розуміючи всі нюанси та аспекти. Саме тоді можна буде 

досягнути позитивного результату. 
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Анотація: у статті викладено загальна характеристика і етапи персонального 

продажу а також методи подолання  істинних  заперечення під час проведення 

персонального продажу. На практиці вміння працювати із запереченнями під 

час продажу збільшує ймовірність того що покупець купить саме ваш товар. 

Ключеві слова: менеджмент, персональний продаж, інструменти, потенційний 

покупець, істинні і приховані заперечення, методи продажу. 

 

       Дії, використовувані фірмою для інформації, переконання та нагадування 

людям про свої товари, послуги, образи, ідеї, суспільну діяльність або вплив на 

суспільство отримали назву просування (promotion). Видом просування, що 

перспективно розвивається, в даний час є персональні продажі.  

Персональний продаж — це усне представлення товару в ході бесіди з 

одним або декількома потенційними покупцями з метою здійснення продажу. 

[1]. Діяльність з персонального продажу характеризується загальними 

закономірностями, об’єднаними логікою процесу здійснення продажів, 

незалежно від того, ведуться переговори юридичними чи фізичними особами. У 

цьому процесі можна виділити наступні етапи [2]: 

1. Пошук і оцінка потенційних покупців - складання списку потенційних 

покупців. 

2. Попередня підготовка до візиту - збір інформації про потенційних 

покупців, які представляють інтерес. 

3. Підхід до клієнта і встановлення контактів - встановлення первинного 

контакту з потенційним покупцем. 
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4. Виявлення проблем клієнта і висунення торгової пропозиції. 

5. Демонстрація товару - проведення його презентації. 

6. Подолання заперечень - усунення розбіжностей і заперечень, що 

виникли у потенційних покупців. 

7. Завершення переговорів і укладення операції. 

8. Аналіз і контроль - супровід операції.  

Коли клієнт дійсно має на увазі те, що говорить, таке заперечення 

називається істинним. Це реальна перешкода до покупки і, якщо компанія не 

готова запропонувати розстрочку, ймовірно, що переговори немає сенсу 

продовжувати. 

Якщо клієнт вдається до прихованого (помилкового) заперечення, за 

ним ховається якась інша причина. У цьому випадку грамотна робота із 

запереченнями цілком здатна призвести до покупки. 

Отже, перелік ефективних способів для подолання істинних заперечень:  

1.Перш, ніж переходити до активних продажів – підготуйтеся. Випишіть 

найбільш часті заперечення, які виникають у Вашій практиці продажів і 

опрацюйте відповіді на них.  

2. Оцініть процес продажів з другої позиції. Перша позиція – Ваше бачення 

ситуації, третя позиція – погляд з боку, а ось друга позиція означає, що на 

процес покупки необхідно поглянути очима клієнта. Що його може бентежити, 

що викликати недовіру, де можуть виникнути “вузькі місця” при продажу? 

3. Задавайте питання. Найефективніший спосіб роботи з запереченнями – це 

питання. Коли ми ставимо уточнюючі питання, ми глибше пізнаємо потреби 

покупця і мотиви його покупки. [3] 

4. Підводьте підсумок. Після того як Ви поставили всі питання, резюмуйте 

потребу клієнта. 

5. Сила в простоті. Прийнято вважати, що для клієнта завжди важлива ціна (не 

сперечаюсь, що це один з ключових чинників, але далеко не завжди!). Просто 

запитайте у клієнта, що для нього найважливіше в товарі чи послузі, яку він 
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хоче придбати і будь-які методи роботи з запереченнями будуть вже не 

потрібні. 

6. Проявляйте емпатію і щире бажання допомогти. Вислуховувати 

заперечення клієнта з нещасними очима сумно зітхаючи, так собі ідея. 

Намагайтеся зрозуміти переживання клієнта і висловіть щире розуміння 

почуттів співрозмовника. 

7. Заперечуйте самі. Робота з запереченнями клієнта стане простіше, якщо 

бути на крок попереду. Озвучуйте самостійно найбільш популярні заперечення 

і тут же відповідайте на них. 

8. Немає такого поняття як "дорого" і відповідно немає такого 

заперечення. Є тільки не очевидна цінність продукту для клієнта. Дорогим 

товар вважають покупці, які ніде не змогли прочитати або почути про вигоди та 

переваги продукту. 

9. Геть дешеві маніпуляції. Не використовуйте дешеві маніпуляції в стилі: 

«Коли ви хочете купити сьогодні або завтра?", "Ось ручка, підпишіть тут.", 

"Вам упакувати або так візьмете?». 

10. “"Так, але …" – уникайте цього словосполучення! Це стосується як 

роботи з запереченнями клієнтів, так і у повсякденному житті. Немає нічого 

гіршого в продажах, ніж словосполучення цих двох слів: «Так, але…»».  З 

дитячих років вона не обіцяє нічого хорошого. З тобою начебто погоджуються, 

і в той же час ні. Сам по собі цей вираз лицемірний. Замінюйте «але», на все, 

що завгодно.  

11. Дірект техніка (від англ. Direct – прямий, безпосередній). Запитайте 

прямо, що не подобається клієнту, що викликає сумніви, і чого б йому 

хотілося? Добре цей прийом працює, коли у клієнта не пряме заперечення, а 

приховане: «Я не знаю …, я подумаю … треба порадитися”. 

12. Погоджуйтесь з клієнтом. Скористайтеся цим методом якщо Ви не хочете 

загрузнути в нескінченних суперечках і бажаєте, щоб клієнт зрозумів вашу 

аргументацію. Погодитися – значить зрозуміти, зрозуміти – не обов'язково 

погодитися.  
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13. Компліменти ефективні не тільки з дівчатами, а й в роботі з клієнтами. 

Головне, щоб комплімент був ненав'язливий і не був схожий на неприховані 

лестощі. 

14. Для В2В актуально заперечення – «Працюємо з іншими». У такій 

ситуації необхідно вивести людей на контакт з допомогою питань: "Підкажіть, 

Ваша компанія принципово співпрацює виключно з цим постачальником?” 

15. "Я подумаю …" – ще одне ТОП заперечення в продажах. Цей вислів 

може бути і запереченням, і відмовкою, щоб скоріше звільнитися сейлз-

менеджера. Завдання продавця – зрозуміти який справжній мотив покупця. 

Прицінюється Він до товару на майбутнє або ввічливо відмовляє [4]. 

Висновок: Отже, щоб ефективно проводити персональні продажі, потрібно 

знати етапи у цьому процесі і  вміти працювати з запереченнями,  

застосовувати  різні можливі техніки, щоб завжди бути готовим швидко 

відрізнити приховане  заперечення від істинного. 
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Розподіл ролей в команді з урахуванням психотипів працівників та їх 

можливостей 

 

Анотація: у статті викладено засади розподілу ролей працівників в команді, 

розглянуті різні концепції психотипів та визначені основні джерела та методи 

підбору персоналу. 

Ключові слова: команда, ролі, психотип, завдання, підхід, методи, підбір. 

 

За результатами безлічі опитувань менеджерів проєктів до 80% успіху 

при їх реалізації обумовлені злагодженою роботою проєктної команди, яка, в 

свою чергу, забезпечується вірним розподілом ролей серед учасників. 

На укрупненому рівні, ролі, виконувані учасниками проєктної команди, 

можна поділити на 3 групи: 

• ролі, орієнтовані на виконання завдань команди; 

• ролі, орієнтовані на створення / підтримку роботи команди; 

• індивідуальні ролі (нефункціональні). 

Для того, щоб команда працювала ефективно, однаково важливі ролі 

першої і другої груп. Недостатньо орієнтуватися тільки на виконання завдань 

проєкту, необхідно, щоб учасники команди працювали і на підтримку команди 

як такої. Ролі третьої групи є деструктивними з точки зору командної взаємодії.  

Ролі, орієнтовані на виконання завдань команди:  

- Визначає проблеми: визначення загальних завдань групи. 

- Шукає інформацію: запрошує фактичну інформацію про завдання 

групи або методик їх виконання, просить роз’яснень щодо пропозицій. 

- Надає інформацію: пропонує інформацію для використання у 

вирішенні завдань, роз’яснює пропозиції. 
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-  Шукає думки: пропонує думки щодо обговорюваного питання. 

-  Висловлює думки: робить твердження щодо обговорюваних питань. 

-  Перевіряє доцільність: зіставляє пропоновані рішення з реальним 

станом справ. 

Ролі, орієнтовані на створення/підтримку роботи команди: 

- Координує: пояснює затвердження і показує їх зв’язок з іншими 

твердженнями, аналізує пропоновані варіанти. 

- Гармонізує: залагоджує суперечки і розбіжності, акцентує спільність 

поглядів. Орієнтує: допомагає групі дотримуватися плану, виявляє 

відхилення, пропонує процедури для підвищення ефективності роботи 

групи. 

- Підтримує-надихає: висловлює схвалення пропозицій інших 

учасників, демонструє тепле і чуйне ставлення до них. 

- Супроводжує: послідовно просувається по всіх етапах разом з 

командою, приймає чужі ідеї, висловлює згоду. 

Індивідуальні ролі: 

- Блокує: заважає роботі групи, викликаючи суперечки, надаючи 

неаргументований опір і незгоду. Пізніше повертається до забутих 

питань. 

- Ухиляється від роботи: дрімає, займається сторонніми справами, 

перемовляється з іншими і т.д. 

- Відхиляється від теми: перетворює обговорення в особисту розмову, 

вибухає довгою річчю по короткому питанню і т.п. 

Класичний підхід до розподілу ролей між учасниками проєктної команди 

був запропонований доктором Р.М. Белбін . У кожній проєктній команді, яка 

прагне ефективно організувати свою роботу, незалежно від її чисельного 

складу, повинні виконуватися наступні 8 ролей: 

1. Голова ; 

2. Оформлювач; 

3. Генератор ідей; 
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4. Критик; 

5. Робоча бджілка; 

6. Опора команди; 

7. Здобувач; 

8. Завершальний . 

В теорії менеджменту існують і інші концепції психотипів, особливості 

яких впливають на формування команди та розподіл робочих ролей. 

Наприклад, цікавими є типи співробітників за наступними психотипами. 

Блискучі скептики. Переваги: спостережливі, ретельні працівники з 

блискавичним мисленням. Цей тип уважний до деталей, передбачуваний, легко 

вчиться й розуміє суть речей. Мають великі внутрішні ресурси. Надзвичайно 

надійні в критичних ситуаціях. Можуть пишатися гострим розумом, так як 

вміють зробити зрозумілим завдання, яке виконують. Недоліки: у стресових 

ситуаціях схильні виявляти гнів, часто стають ревнивими і підозрілими, коли не 

мають змоги прогнозувати поведінку оточення. 

Креативні мрійники. Переваги: приємні у спілкуванні, спокійні, готові 

допомагати іншим, завжди намагаються допомагати іншим, надзвичайно 

лояльні у сприятливому мікрокліматі, поважають чужий простір. Недоліки: в 

стресовому стані стають пасивними, відстороненими. Справа може доходити до 

заціпеніння, відчаю й розгубленості. Періодично вони втрачають можливість 

ясно мислити й обстоювати свою думку. 

Чарівні маніпулятори. Переваги: цілеспрямовані, харизматичні, енергійні, 

здатні до лідерства. Доводити справи до завершення їм допомагає.   

Ентузіасти з надмірною реакцією. Переваги: зазвичай люди такого типу 

життєрадісні, з привабливою зовнішністю, вчинки такого типу людей часто 

спонтанні. Такі працівники надзвичайно емпатичні до потреб інших людей. 

Недоліки: під час стресу схильні драматизувати ситуацію й ставати 

егоцентричними. Плутають свої відчуття з реальністю, що призводить до 

імпульсивних дій. 
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Грайливі вертухи. Переваги: такий тип енергійний, наполегливий, 

надзвичайно відданий працівник. Вони здатні зважувати всі за та проти 

ситуації. Цьому психотипу характерний самостійний спосіб мислення. 

Недоліки: під час стресової ситуації схильні до впертості й навіть агресивності, 

їх легко втягнути в конфлікти. За відсутності зовнішніх подразників 

конфліктують із собою чи з технікою. Через постійну боротьбу можуть 

застрягти на одному місці. 

Відповідальні трудоголіки. Переваги: дуже орієнтовані на роботу: 

надійні, пунктуальні, акуратні. Прагнуть і вміють співпрацювати з колегами чи 

підлеглими. В цьому випадку ідеально підійде відповідальна організаторська 

робота. Недоліки: такі люди схильні до перфекціонізму й гіпервідповідальності. 

Складність цього типу полягає в тому, що їм складно делегувати повноваження 

й відповідальність. Від такої перенапруги можуть захворіти, хоча насправді їм 

просто потрібен відпочинок. 

Комплектування команди починається на етапі пошуку та підбору 

персоналу. Види джерел набору персоналу:  

 внутрішні - набір здійснюється всередині підприємства за рахунок 

його власних співробітників самої організації. Внутрішній пошук персоналу, як 

правило, має на меті пошук підбір співробітників на вакантні посади 

менеджерів середньої та вищої ланки. Вільні місця з’являються як наслідок 

розширення або «руху» співробітників всередині підприємства. У цьому 

випадку керівники призначають на вільні посади вже працюючих на 

підприємстві людей. Перевагами такого  методу є відсутність матеріальних 

витрат, сприяння зростанню лояльності до організації, кандидати не мають 

потреби в інтеграції в колектив. Недоліки — це обмежений вибір претендентів 

та  відсутність можливості залучення «свіжих» ресурсів.власних співробітників 

самої організації. 

 зовнішні - набір здійснюється за межами підприємства за рахунок 

зовнішніх ресурсів. Зовнішні джерела найбільш поширені, оскільки ресурси 
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підприємства є обмеженими й при переведенні на вакантну посаду звільняється 

попереднє місце роботи працівника, який цю вакантну посаду обійняв. 

До дорогих каналів пошуку працівників відносять: кадрові агентства і 

публікації платних об’яв у засобах масової інформації (радіо, телебачення, 

друковані видання). Дешеві: державні центри зайнятості населення, контакти з 

вищими навчальними закладами та ін. 

Висновок: Команда – це не просто група людей, які виконують певні 

функції. Визначальним фактором результативності команди є правильний 

підбір її учасників, що можна реалізувати, якщо враховувати їх психотип і 

відповідним чином розподіляти ролі та процеси між ними. При цьому варто 

використовувати всі можливі джерела і методи підбору персоналу. Такий 

комплексний підхід призводить до злагодженої роботи та в результаті до 

покращення результатів роботи команди. Використовуючи його ми станемо 

сильнішими та зможемо досягти значних успіхів. 
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Освітній маркетинг: тренди та стратегії  

Анотація: у статті викладена інформація про основи освітнього маркетингу, 

про стратегії, які є ефективними для просування закладу освіти та про важливі 

аспекти функціонування на фоні інших закладів освіти. 
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Освітній маркетинг - це галузь маркетингу, яка поєднує методи, стратегії 

та інструменти для аналізу ринку, адаптації шкільних послуг до потреб і 

очікувань їх потенційної клієнтури та просування їх цінних пропозицій. Це 

означає, що потрібно перетворити заклад освіти на бренд, щоб підвищити його 

впізнаваність.  

Маркетинг для навчальних закладів використовує ті ж канали та стратегії, 

що й інші види маркетингу, але з іншою спрямованістю. Сьогодні значна 

частина маркетингової діяльності в галузі освіти є цифровою. Як ніколи 

важливо, щоб заклади освіти працювали над своїм іміджом в інтернеті, навіть 

тим, чия освітня модель не надає великого значення цифровій компетенції. Це 

потрібно, тому що кожен з нас виходить в інтернет, щоб шукати інформацію 

про будь-який продукт чи послугу, які його цікавлять. Дуже важливо, щоб 

кожен заклад освіти скористався можливістю запропонувати найкращу версію 

себе у відповідь на ці пошуки. Крім того, будь-яка маркетингова стратегія має 

враховувати ситуацію, викликану пандемією, потрібно розробляти модель 

змішаного навчання та поширювати її через маркетингову стратегію. 

Так чому ж освітній сектор потребує маркетингу? Сектор освіти переживає 

величезний бум завдяки численним можливостям, які відкриває інтернет та 

сучасні технології загалом. Згідно з дослідженням Orbis, глобальний ринок 

електронного навчання в усьому світі має перевищити 275 мільярдів доларів до 
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кінця 2022 року, здебільшого завдяки ескалації кількості користувачів 

інтернету[1]. У навчальних закладах маркетинг має дві цілі: зберегти учнів, які 

вже є та збільшити кількість вступників. Кожна з цілей по-своєму особлива. 

Немає сенсу зосереджуватися на збільшенні кількості учнів, якщо заклад не 

обладнаний для того, щоб відповідати очікуванням, які він створює своїми 

маркетинговими повідомленнями. Окрім включення певної системи контролю 

якості, важливо, щоб вчителі проходили постійне навчання, щоб навчальний 

план був сучасним, і щоб цінності навчального закладу відповідали цінностям 

їх цільової аудиторії. 

Метою освітнього маркетингу є впровадження різних маркетингових 

стратегій для просування цінного освітнього контенту. І часто це єдиний 

спосіб, щоб новий навчальний контент охопив студентів і завоював 

популярність. Лідери освітньої галузі повинні використовувати освітній 

маркетинг, щоб вижити в жорсткій конкуренції в цій галузі. Також, освітній 

маркетинг охоплює всю маркетингову діяльність у секторі освіти, включаючи 

наступні елементи: 

 маркетинг закладів середньої освіти; 

 маркетинг закладів вищої освіти;  

 цифровий маркетинг для сфери освіти; 

 створення і просування просування освітніх додатків та ін. 

Крім зазначеного, потрібно пам’ятати про те, що у всіх освітніх центрах 

будь-яке прийняте рішення впливає на імідж, який люди мають про заклад 

освіти, в кращу чи гіршу сторону. Тому стратегію спілкування з родинами слід 

ретельно продумати. Тут немає місця для імпровізації. Важливо пам’ятати, що 

нинішні студенти будуть своєрідною сім’єю для майбутніх студентів. Їхні 

рекомендації – найкращий маркетинг. Усна передача є ефективною формою 

маркетингу, а тим більше в таких випадках. Одним із ключових аспектів 

лояльності є зміцнення зв’язку між школою, учнями та сім’ями. 

Озброївшись інформацією, отриманою в результаті маркетингово 

дослідження, заклад освіти зможе визначитися зі своєю стратегією, яка буде 
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відрізнятися залежно від типу закладу. Найкраща маркетингова стратегія освіти 

використовує величезні можливості, які пропонує інтернет. Пропоную 

ознайомитися з декількома маркетинговими стратегіями освіти: 

 комунікації з цільовою аудиторією за допомогою соціальних мереж; 

 включення цифрової реклами у маркетинговий бюджет; 

 створення веб-сайту, адаптованого для користування смартфоном; 

 заохочення студентів залишати відгуки онлайн; 

 створення якісного відеоконтенту;  

 сприяння безпеці освітнього інтернет-середовища;  

 створення власного навчального додатку тощо [2].   

Пропоную детальніше зупинитися на першій стратегії, а саме комунікації  

з користувачами за допомогою соціальних мереж. Зараз у світі налічується 

приблизно 3,2 мільярди користувачів соціальних мереж, що дорівнює 

приблизно 42 % населення. Соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter, 

Instagram і Reddit, є найпопулярнішими серед міленіалів.  

З початку свого існування платформи соціальних медіа розвинулися 

багатьма способами, які тільки можна собі уявити, і тепер вони пропонують 

безліч різних інструменів, які можна і потрібно використовувати. Незалежно 

від того, на яку платформу соціальних медіа буде орієнтування, мета завжди 

повинна бути однаковою: встановити значущі зв’язки зі своєю цільовою 

аудиторією, надаючи привабливий контент. Корисно уявити собі образ 

персони, яка є представником цільової аудиторії. Вона повинна включати 

наступну інформацію: 

 вік; 

 стать; 

 освіта; 

 виклики; 

 основні цінності. 
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Вирішуючи, який контент створити, завжди потрібно пам’ятати про образ 

свого типового представника цільової аудиторії. Основні канали соціальних 

мереж є ідеальним інструментом для сегментації повідомлень, щоб охопити 

різну аудиторію.  Ось декілька варіантів стратегій: 

 публікація відеоконтенту. Це найкращий формат для значної частини 

спільноти. Відео в прямому ефірі, що дає уявлення про повсякденні заняття в 

школі, як правило, дуже успішні; 

 створення регулярного інформаційного бюлетеня, в якому будуть 

актуальні новини навчального закладу; 

 створення груп для більш тісного зв’язку спільноти, наприклад між 

вчителем і батьками. Це дуже хороший спосіб тримати всіх в курсі актуальних 

новин [3]. 

Висновок: отже, маркетинг є невід’ємною складової навчального закладу 

в сучасному світі. Його перевагами є: використання інноваційних методів 

отримання і передачі інформації; можливість актуальної аналітики; створення 

відеоконтенту, який забезпечує найкращий навчальний вміст через відео 

інструкції, інтерв’ю експертів, анімаційний вміст, відгуки клієнтів тощо; 

повний контроль над змістом; створення цінностей для аудиторії; адаптування 

до різних цільових аудиторій.  
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Перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні та в світі 

Після закінчення коледжу та отримання кваліфікації «молодший 

спеціаліст» або «фаховий молодший бакалавр» випускники мають можливість 

вступити на навчання на спеціальність 145 Гідроенергетика в Навчально-

науковому інституті водного господарства та природооблаштування за 

скороченим терміном навчання. 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) 

заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 

кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 

13 – Механічна інженерія, 14 – Електрична інженерія, 15 – Автоматизація та 

приладобудування та галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, і не більше 

60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми 
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підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями 

інших галузей. На базі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за 

попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти, в обсязі не 

більше ніж 60 кредитів ЄКТС [1]. 

Україна має великий потенціал  ресурсів малих річок (головним чином у 

західних регіонах), що становить майже 28% загального гідропотенціалу всіх 

річок України [2]. При використанні гідроенергетичного потенціалу малих 

річок можна досягти певної економії паливно-енергетичних ресурсів, також 

розвиток малої гідроенергетики сприятиме децентралізації загальної 

енергетичної системи, завдяки чому вирішується  ряд проблем в 

енергопостачанні віддалених і важкодоступних районів сільської місцевості. 

Для подолання проблем розвитку малої гідроенергетики наша держава має 

достатній науково-технічний потенціал і великий досвід в галузі проектування і 

розробки конструкцій гідротурбінного обладнання. Українські підприємства 

мають необхідний виробничий потенціал для оснащення малих ГЕС 

вітчизняним обладнанням. 

Енергія води не забруднює атмосферу. Гідроенергетика становить 8% від 

загальної встановленої потужності електрогенеруючих об’єктів нашої країни, 

нові об’єкти можуть потенційно розміщуватись у будь-якому регіоні, який має 

малі або великі річки. В Україні понад 22 тисячі річок, але лише 110 із них 

довші за 100 км, тому основні ресурси гідроенергетики зосереджені на малих 

річках. Водночас, внаслідок спорудження гідроенергетичних об’єктів можуть 

затоплюватися великі ділянки землі, зникати цінні породи риб та втрачатися 

родючі ґрунти. Тому подальший розвиток гідроенергетики потребує усунення 

екологічних ризиків. 

У відповідності до існуючої класифікації до малих гідроелектростанцій 

(МГЕС) відносять гідроелектростанції потужністю від 1 до 10 МВт, до міні-

ГЕС — від 200 до 1000 кВт, до мікроГЕС — не більше 200 кВт [2]. 
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Основним недоліком будівництва малих ГЕС, особливо на гірських річках, 

є загроза порушення природного стану екологічної системи, тому необхідно 

завжди виконувати перевірку екологічних ризиків таких станцій. 

Перевагами малої гідроенергетики є [2]: 

 виробництво електроенергії без використання викопного органічного та 

ядерного палива; 

 значний термін служби та висока надійність експлуатації; 

 передбачуваність та забезпеченість режимів роботи; 

 висока маневреність і коефіцієнт готовності; 

 можливість повної автоматизації процесу експлуатації; 

 мінімальний вплив на навколишнє середовище при правильному виборі 

місця розташування та дотримання екологічного законодавства; 

 мінімальний вплив на ландшафт та незначне відчуження земельних 

ділянок; 

 додаткові можливості для ведення рибного господарства, зрошення, 

водопостачання. 

На сьогодні у Європейському Союзі в експлуатації перебуває понад 800 

ГВт гідроенергетичних потужностей з річним обсягом виробництва 

електроенергії близько 7080 ТВт∙год [2]. За оцінкою Міжнародного 

енергетичного агентства, 5% світового потенціалу гідроенергетики 

реалізуються через малі ГЕС. Технічний потенціал малої гідроенергетики 

оцінюється на рівні 150–200 ГВт. Економія органічного палива за рахунок 

використання потенціалу малої гідроенергетики в загальному виробництві 

енергії на 2020 рік оцінюється в обсязі 69 і 99 млн. т.у.п. відповідно для 

песимістичного й оптимістичного варіантів розвитку світової енергетики. 

Більша частина неосвоєного потенціалу гідроенергетики знаходиться в Африці, 

Азії і Латинській Америці. 

За даними Міжнародної організації з використання поновлюваної енергії в 

країнах, що розвиваються (REN21), економічно досяжний потенціал 

гідроенергії у світі визначено на рівні 7300 ТВт∙год на рік [2]. 
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До малих гідроелектростанцій у більшості країн ЄС належать 

гідроенергетичні установки встановленою потужністю до 5 МВт (Австрія, 

Німеччина, Польща, Іспанія, Франція та ін.). В Італії, Швейцарії та Латвії 

малими вважають ГЕС з установленою потужністю до 3 МВт, у деяких інших 

країнах – до 10 МВт (Греція, Ірландія, Португалія, Україна). 

Комітет ООН із промислового розвитку до категорії МГЕС відносить 

гідроелектростанції потужністю до 10 МВт. 

У США після впровадження заходів щодо стимулювання розвитку малої 

гідроенергетики, внесено зміни до класифікації потужностей малої 

гідроенергетики – верхню межу підвищено з 5 до 15 МВт. 

Серед країн провідне місце посів Китай (47 ГВт), друге – Японія (4 ГВт), 

третє – США (3,4 ГВт). П’ятірку лідерів замикали Італія та Бразилія. На 

початок 2009 року сумарна потужність МГЕС зросла до 85 ГВт, лідером 

залишився Китай (51 ГВт). У першу п’ятірку увійшли Японія (3,3 ГВт), США (3 

ГВт), Італія (2,6 ГВт), Бразилія (1,8 ГВт), Німеччина (1,4 ГВт) [2]. 

Сектор малої гідроенергетики (установки потужністю до 10 МВт) відіграє 

важливу роль у досягненні цілей, визначених Європейським Союзом. 

Маючи  численні переваги, цей сектор повинен боротися з реалізацією все 

більш вимогливого екологічного регулювання, наприклад, Європейською 

водною рамковою директивою та захистом ділянок, перелічених у мережі 

Natura 2000, тобто можливості для розширення сектору скоротилися. 
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Дослідження систем заповнення водою відцентрових насосів  

насосних станцій водопостачання та водовідведення 

Відцентрові насоси, що використовуються на автоматизованих насосних 

станціях встановлюються з позитивною висотою усмоктування. Найчастіше на 

таких станціях використовуються горизонтальні відцентрові насоси, які 

постійно повинні бути у залитому стані. Досягається це різними методами [1, 

3], але найбільш ефективним для використання на автоматизованих насосних 

станціях вважається застосування вакуумних систем [7]. 

Кожна сучасна насосна станція є автоматизованим гідроенергетичним 

вузлом, що складається із гідротехнічних, енергетичних і будівельних споруд, 

гідромеханічного і енергетичного обладнання. Будь-який елемент станції 

забезпечує її безвідмовну роботу, тому від роботи вакуум-системи залежить 

робота всієї насосної станції.  Вакуумні системи належать до допоміжного 

обладнання насосних станцій, але забезпечують безперебійну роботу основних 
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насосних агрегатів, отже вивчення їх технологічних процесів є актуальним 

питанням. 

Дослідження систем заповнення водою відцентрових насосів полягає у 

вивченні енергетичних параметрів технологічних процесів систем заливу 

відцентрових насосів, установлених із позитивною висотою усмоктування, 

удосконаленні методики розрахунку технологiчних процесiв вакуумних 

установок та їх конструкцій з метою підвищення енерго-економічних 

параметрів роботи насосних станцій. Робота продовжує дослідження, що 

проводяться на кафедрі гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних 

машин Національного університету водного господарства та 

природокористування, згідно із загально-кафедральним планом та планом 

держбюджетних і госпдоговірних робіт університету. 

Об’єктом досліджень є робочі цикли вакуумних систем, а предметом 

досліджень – конструкції вакуумних систем, тривалість робочого циклу та 

вплив параметрів вакуумної системи на енергетичні характеристики її роботи. 

При вивченні технологічних процесів вакуумних установок використовувався 

метод експериментальних досліджень  складних систем за їх окремими 

елементами, а при обробці отриманих матеріалів – методи математичної 

статистики, фізичного та математичного моделювання [4, 9, 14].  

На даний час вакуумні системи автоматизованих насосних станцій мають 

тривалість робочих циклів у межах 10÷12 хвилин. З метою енергозбереження та 

підвищення надійності роботи насосних станцій необхідно довести тривалість 

робочого циклу до 15 і більше хвилин для того, щоб вакуумний насос протягом 

однієї години включався в роботу не більше чотирьох разів [7]. 

Окремі праці, присвячені автоматизації заливу відцентрових насосів 

з'явилися ще в першій половині ХХ століття. Так, вченими Б.С.Тікуновим, 

А.І.Лукіним, В.І.Турком, Є.Д.Шевцовим та А.А.Лаговським ще у 1934 році 

пропонувалися такі способи автоматичного заливу насосів, як мембранний 
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клапан, влаштування бачка на всмоктувальному або напірному трубопроводах 

та автоматично діючий бачок з шаровим клапаном.  

Із розвитком систем заливу пов'язаний ряд досліджень у цій галузі. 

Детально проблему заливу відцентрових насосів, установлених з позитивною 

висотою усмоктування розглянули Вишневський К.П., Євреєнко Ю.П. [3], 

Карелін В.Я., Мінаєв А.В.,  Новодьоржкін Р.А., Кривченко Г.І., Лисов К.І.,  

Чаюк І.А., Назаров М.Т. [6, 7], Мусієнко Б.А., Петрик О.Д., Подласов О.В.,            

Турк В.І., Палішкін М.А., Руднєв С.С., Флорінский М.М., Чебаєвський В.Ф., 

Черкаський В.М., Філіпович Ю.Ю. [5, 6, 8-10, 14]. 

На даний час системи заливу відцентрових насосів досліджуються на 

кафедрі гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин 

Національного університету водного господарства та природокористування            

(м. Рівне). 

Аналіз експериментальних досліджень та чисельних розрахунків робочих 

циклів вакуумних систем на ЕОМ свідчить про те, що двом однаковим 

вакуумним насосам при однакових значеннях параметра живильних труб різних 

діаметрів ST відповідатиме один і той же графік робочого циклу вакуумної 

системи. Це дозволило, користуючись теорією подібності, при всіх інших 

однакових умовах, поширити результати одного досліду, який проводиться в 

лабораторії, на живильні труби інших розмірів. 

На установці з робочою живильною трубою dm=200 мм було проведено 

серію дослідів, метою яких було визначення параметра  ST цієї труби при 

різних значеннях відкриття засувки на ній, суть яких полягала у визначенні 

характеристик  робочих циклів вакуумної системи. Із всіх значень ST, 

отриманих для певного виходу шпинделя h, за розрахунковий приймається 

середньоарифметичний параметр S Т
  . 



37 
 

Проведена лабораторна перевірка даного положення на живильних 

трубах з діаметром 50 і 81,5 мм показала добру збіжність основних параметрів 

робочого циклу, що доводить вірність висунутого вище положення. 

Так як параметр ST включає у себе цілий ряд простих элементів і понять, 

таких як діаметр живильної труби d, довжину її l, коефіцієнт шорсткості стінок 

n та сумарний коефіцієнт опору місцевих втрат i, то, використовуючи у 

якості вихідних обмежену кількість параметрів ST, можна досліджувати вплив 

на робочий процес практично безмежної кількості вищеназваних элементів і 

понять. Для цього нами було встановлено функціональну залежність ST=f(d, l, 

n, i). Із збільшенням діаметра труби параметр ST зростає, а при зростанні l, n 

та i – він, навпаки, зменшується.  Таким чином у результаті проведених 

досліджень розкрито, по суті, принцип математичного моделювання робочого 

процесу вакуумної системи. 

Наявність графіка tц=f(ST) дозволяє виконати економічне обгрунтування 

діаметра живильної труби. Проведений нами розрахунок враховує вплив 

близько тридцяти різних параметрів на технологічний процес вакуумної 

системи.  

Зі збільшенням довжини, коефіцієнта шорсткості живильної труби та 

суми втрат напору у ній коефіцієнт витрати живильної труби зменшується, а із 

зменшенням коефіцієнта витрати  тривалість робочого циклу вакуумної 

системи при постійній тривалості роботи вакуум-насоса в робочому циклі 

також зменшується, що призводить до збільшення витрат електроенергії і 

подорожчання робочого процесу вакуумної системи. Отже, для економії 

енергоресурсів при експлуатації вакуумної системи, довжину, коефіцієнт 

шорсткості і коефіцієнт місцевих опорів живильної труби вакуумної системи 

слід якомога зменшувати. 
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Секція 3. Педагогіка: 

Лагодюк Вікторія Юріївна –  

директор НВК № 12, 

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, 

відмінник освіти України, м.Рівне 

Навчання впродовж життя -  перспектива розвитку особистості та 

можливість адаптації і самореалізації в нових життєвих умовах 

У житті немає іншого сенсу, крім того, 

Який людина надає йому сама, 

Розкриваючи свої здібності. 

Еріх Фроле 

Анотація: у статті обґрунтовується думка, що процес становлення людини в 

соціумі залежить від розвитку особистості та вміння безперевно навчатися 

протягом усього життя, що є об’єктивною передумовою швидкого орієнтування 

в  реаліях сьогодення та інтеграції в суспільство за будь-яких життєвих 

обставин. Навчання впродовж життя формує нове мислення, нове бачення 

сенсу життя. 

Ключові слова: безперевна освіта, навчальна діяльність, інтеграція навчання та 

життя, інтеграції в суспільство, сфера майстерності, сфера діяльності, соціум, 

гуманізм, життєві компетенції, мобільність знань, загальнолюдські цінності,  

критичне мислення, сенс життя, філософія освіти, громадянське суспільство, 

почуття гідності, самосвідомість, самооцінка, самоорганізація, самореалізація, 

потенційні можливості, кризова життєва ситуація, свідомі рішення, творчі 

здібності, мотивація, адаптація, симпатія, комфортне психологічне середовище. 
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Місія кожного українця сьогодні – становлення України як 

Батьківщини вільних і талановитих людей. Майбутнє країни, її соціально-

економічне та духовне піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на 

світовій арені за поколінням, здатним навчатися впродовж життя, створювати і 

розвивати цінності громадянського суспільства. 

Вимогою часу стає підготовка фахівців нової якості – здатних творчо 

мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному 

просторі, приймати нестандартні рішення, вчитися і розвиватися протягом 

усього життя, а головне – бути патріотами рідної землі [5, с.3]. 

Освіта дорослих – невід’ємна складова освіти впродовж життя. Інститут 

ЮНЕСКО з освіти впродовж життя (UNESCO Institute for Life long Learning) 

так пояснює термін «безперервна освіта»: «це інтеграція навчання та життя, яка 

передбачає навчальну діяльність людей різного віку (дітей, молоді, дорослих та 

людей похилого віку) у будь-якому життєвому середовищі (сім’я, школа, 

спільнота, робота тощо) та через різноманітні методи (формальні, неформальні 

та інформальні), які разом задовольняють широке коло навчальних потреб» [6]. 

Сьогодні надважливо вміти тримати фокус на внутрішніх чинниках і 

балансі між трьома сферами: 

1) розуміння власного призначення в житті;  

2) сфера майстерності; 

3) сфера інтеграції в суспільство. 

1. Сфера розуміння власного призначення в житті. Ми маємо навчитись давати 

відповіді на запитання: ✓ Хто я? ✓ Ким я є зараз? ✓Що я відчуваю зараз? ✓ 

Що з того, що я відчуваю, є істиною? ✓Коли мені комфортно? ✓Якими є мої 

бажання? ✓ Що потрібно мені для щастя? ✓ У чому моя точка опори? 

Усвідомити: ✓Я є унікальна особистість; ✓ Я – це ресурс.  

https://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/UNESCOTechNotesLLL.pdf
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2. Сфера майстерності. Маємо з'ясувати для себе: ✓Що я вмію робити якісно? 

✓Що я роблю з бажанням? ✓ Яка діяльність приносить задоволення? ✓Що 

мені потрібно навчитись робити для особистісного зростання? Основний 

меседж: Не кажи - не вмію, а кажи - навчуся!  

3. Сфера інтеграції в суспільство. Без соціального складника важко уявити 

гармонійне життя окремої людини, саме тому маємо подбати про зв’язок із 

навколишнім світом, людьми, новітніми  технологіями. Водночас маємо дати 

відповіді на запитання: ✓Що в моєму житті постійне, а що змінюється? ✓Що я 

ціную і що для мене має значення? ✓ Чим я можу поділитися з іншими? ✓ У 

якій сфері діяльності я можу досягнути успіху? ✓ Чим я можу бути корисним 

для суспільства? Усвідомити:✓Я є частиною соціуму; ✓Живучи у соціумі,  не 

можна бути відокремленим від середовища,  у якому перебуваю. 

Сьогодні, як ніколи, потрібно навчитися жити без насильства і страху, 

будувати відносини за законами гуманізму, дбайливого ставлення до людини і 

людського життя  як  найвищої цінності. Без любові до людини і до життя не 

буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства, ані суспільного 

прогресу. Тільки любов допоможе людині, тільки сповідуючи людяність, ми 

зможемо об'єднатися для відродження Батьківщини. Відомо, що  людина, яка 

любить – це сильна людина. Люблячий – означає “непереможний”. Таким 

чином, розвиток моральних якостей та принципів гуманізму мусять стати 

неодмінною складовою навчального процесу. Час відмовитися від думки, що в 

умовах несвободи, нелюбові й неправди можна бути щасливою людиною, що в 

умовах повсякчасного пригнічення бажань і волі  можна успішно розвиватися 

як особистість. Основа розвитку особистості – свобода, задоволення могутньої 

жаги пізнання. Самовизначення за допомогою духовних багатств народної 

культури і народних традицій, моральних цінностей і ремесла, що накопичено 

українським народом та іншими народами, створює передумови особистісного 
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розвитку та самовдосконалення, окрилює і дає можливість бути цікавим собі та 

іншим. 

Людина має наскрізно реалізувати не тільки життєві компетенції, 

мобільність знань, загальнолюдські цінності, критичне мислення, а й чітко 

усвідомлювати життєві пріоритети:  

 найдорожча цінність– людське життя;  

 якісна освіта – сяйво людського життя;  

 найбільше багатство– багатство людських стосунків;  

 найбільша краса – краса людських взаємин. 

На думку С.Сисоєвої, освіта перетворює і спрямовує життя суспільства, 

зберігаючи в ньому все те, що має цінність для людини; визначає стратегію і 

реалістичні умови розвитку суспільства, перетворюючи його “із суспільства 

сьогодні ” на ”суспільство завтра”; формує нове мислення, нове бачення сенсу 

життя [4]. 

 Основою всіх перетворень є утвердження правди у всіх проявах 

людського життя. Це дає можливість позбутися фальші, показухи, подвійної 

моралі, розбіжності між словом і справою. У свободі, любові і правді полягає 

не лише нова філософія освіти – у цьому головний зміст і найвища мета 

розвитку громадянського суспільства України. Спочатку маємо забезпечити 

піклування про кожного громадянина України, любити, шанувати, цінувати так, 

щоб підняти на найвищий рівень почуття гідності, самосвідомості і розуміння 

сенсу життя та нових його форм, ідеалу добра, любові, правди, краси.  Важливо 

створити передумови для вільного самовизначення, щоб кожен міг робити 

улюблену справу, розкрити та реалізувати свої потенційні можливості у 

кризовій життєвій ситуації, бути творцем свого майбутнього та майбутнього 

держави в цілому.   

Задоволення нинішніх потреб суспільства у творчому розвиткові 

основних сфер життєдіяльності людини – духовної, інтелектуальної, емоційно-
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вольової, фізичної – вимагає внесення змін у систему освіти, яка з одного боку,  

надає можливість кожній окремій особистості навчатися відповідно до своїх 

здібностей, а з другого – включатиме певний мінімальний базовий компонент 

освіти. Діти – найдорожче багатство кожної родини та кожної людини, вони – 

надія на щасливе майбутнє нації. Від гармонійного розвитку дітей та молоді 

залежить наше спільне майбутнє. Сучасний світ не тільки насичений 

інформацією, він надзвичайно технологічний, тому саме школа має створити 

умови для достатнього оволодіння дітьми життєво необхідними 

політехнічними знаннями, уміннями і навичками навчатися впродовж усього 

життя. Цім навичкам маємо навчати з дитинства. Рушійною силою є віра у свої 

можливості та формування внутрішньої мотивації до найнеобхіднішої цінності 

на Землі – знань. У цьому сенсі надважливим є не тільки якісна шкільна освіта, 

а й наявність державних програм навчання дорослих людей людей та підтримки 

тих, хто опинився у скрутних життєвих обставинах, програм, які мотивують до 

саморозвитку. 

Процес життя людини є складною системою із великою кількістю 

внутрішніх та зовнішніх взаємозв’язків. Критичний самоаналіз зазначених 

взаємозв’язків дає змогу приймати свідомі рішення, брати на себе зобов’язання, 

планувати, нести відповідальність  та зрештою  коригувати свою діяльність і 

залишатися активною та реалізованою особистістю.  Подолання кризових 

життєвих ситуацій сьогодні для пересічного українця є актуальним, як ніколи, і 

орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у 

соціумі за рахунок розвитку творчих здібностей, різноманітних форм мислення, 

а також здатності до навчання впродовж усього життя і співпраці з іншими 

людьми. Самоосвіта та підвищення фахової майстерності сприяє підвищенню 

самооцінки, зміцненню психологічного настрою та самореалізації і адаптації та 

утвердженню в нових життєвих умовах. 
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Уміння навчатися впродовж усього життя є  перспективою розвитку 

особистості. Орієнтири, які забезпечують можливість адаптації і 

самореалізації в нових життєвих умовах: 

 пошук оптимальних умов для всебічного розвитку;  

 безперервне професійне зростання (відвідування тренінгів, майстер-

класів, конференцій, участь у вебінарах, онлайн-курсах, тощо); 

 партнерство та професійна взаємодія; 

 постійний психологічний супровід розвитку креативності; 

 творче самовдосконалення; 

 недискримінація; 

 протидія булінгу, мобінгу тощо; 

 самоаналіз та справедливе й об’єктивне оцінювання результатів своєї 

професійної діяльності; 

 свобода та вільний вибір напрямку реалізації потенціалу; 

 прагнення до найвищого ступеня самореалізації, що приводить до 

усвідомлення працювати із задоволенням і по совісті. 

Уміння налагодити відносини взаємної симпатії, поваги, дружби і 

взаємної вимогливості є невід’ємною складовою успішної адаптації людини в 

новому колективі. Лише за таких умов можна спостерігати взаємодопомогу і 

взаєморозвиток у колективі. 

За умови створення комфортного психологічного середовища, 

забезпечення стійкої мотивації в соціумі,  ми вже спостерігаємо процеси 

самоорганізацій груп людей, які вміють самостійно підвищувати свою 

кваліфікацію, не зупиняються у зростанні професійної майстерності, позитивно 

налаштовані  до співпраці та обміну досвідом,  взаємного потягу до творчого 

зростання і віддано працють в різних куточках світу на благо української 

держави. 

Сьогодні, в умовах війни, велика кількість українців вимушено 

знаходиться на території інших європейських держав. Першим кроком в 
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адаптації дорослого населення в умовах іншого лінгвокультурного середовища 

є оволодіння мовою країни, в яку людина потрапила. Успішна мовно-культурна 

адаптація сприяє прискоренню та поліпшенню загальної адаптації. Адаптація 

дорослого населення в умовах іншого лінгвокультурного середовища – це 

динамічний, стресогенний процес пристосування людини до нових умов, який 

передбачає в першу чергу психологічну перебудову свідомості[3, с.211]. 

Зберігаючи свою автентичність, українці мають активно виконувати свою роль 

у спільно-трудовій діяльності та стати повноцінним членом у системі ділових і 

міжособистісних відносин. Дорослі, як фахівці в різних галузях науки, 

культури, бізнесу, техніки й усіх інших областей людської діяльності 

потребують негайного вивчення іноземної мови як знаряддя виробництва. Тому 

для них найкращим варіантом виявляються короткотермінові курси. Таким 

чином, вивчення теорії та історії мови відступає на другий план - це зумовлено 

нагальною потребою в якнайшвидшому опануванні мови як інструмента 

комунікації, її функціональному використанні в різних сферах життя 

суспільства, як засобу реального спілкування з людьми з інших країн. Це 

яскравий приклад того, як доклавши зусиль можна  адаптуватися в нових 

життєвих умовах. Маючи мотивацію і потреби, велика кількість людей сьогодні 

усвідомлює наскільки важливим є вміння навчатися. 

Один із засновників освітнього напряму «освіти для дорослих»  

американський вчений М. Ноулз стверджує, що поняття вбирає три різних 

значення: широке, вузьке й сукупне. У широкому розумінні – це процес 

навчання дорослих; у вузькому – комплекс організованих дій щодо навчання 

дорослих, які реалізовуються багатьма закладами з метою досягнення 

специфічних цілей; сукупне значення об’єднує процеси й дії в ідею, яка 

втілюється в соціальній практиці, що й дозволяє розглядати «освіту дорослих» 

як соціальний інститут задля задоволення потреб дорослої людини в освіті, 

культурі, адаптації до соціуму [3]. 
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Важливим у постійному навчанні є чіткість та поетапність [7]: 

 мотивація — усвідомлення, що вчитись важливо і що це вам потрібне; 

 навчальні цілі — визначитись для себе чого ви хочете навчитись; 

 виконання — докладання максимум зусиль, пошук інформації, варіантів 

вирішення завдань, наполегливість; 

 контроль — аналіз своїх попередніх дій, визначення причин, через які 

щось не виходило; 

 оцінка — оцінювання того, що вдалось зробити, висновок чи ціль 

досягнена. 

На думку вчених, в умовах соціально-економічних перетворень особливої 

гостроти набуває необхідність удосконалення освіти дорослих як соціального 

інституту, який можна вважати одним з найбільш впливових чинників 

економічного й соціального прогресу, духовно-морального оновлення і 

розвитку суспільства [1, с.16]. 

Боротьба за свободу та незалежність створює передумови для підтримки 

освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, 

життєтворчої особистості громадянина України. Швидке входження України в 

європейський та світовий простір характеризується запозиченням світових та 

європейських стандартів. Постійне поповнення і відновлення знань є 

необхідною умовою високої кваліфікації і компетентності українців. Кожен 

громадянин України, маючи інноваційну культуру і мислення, зобов’язаний 

подбати про конкурентноспроможність у глобальному просторі та забезпечення 

відбудови та розвитку України. 

Цитуючи Альберта Ейнштейна,  «Аби втримати рівновагу, потрібно 

постійно рухатися» резюмуємо: неперервне навчання є ключовим при 

розв’язанні глобальних проблем та викликів. Пам’ятаймо, що маленькі кроки 

ведуть до великої мети. 
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Теоретико-методичні підходи до формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів ЗВО.   

Анотація. Викладені основні засади та запропоновано комплексний підхід до 

формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освітніх послуг, 

який враховує їх особисті цілі, інтереси, здібності, потенціал та дозволяє 

сформувати актуальні та необхідні саме йому компетенції.  

Ключові слова: індивідуальна траєкторія, освітній простір, профіль 

компетенцій.  

 

Одним з базових принципів освіти майбутнього є персоналізоване 

студентоцентроване навчання. Персоналізацію та індивідуалізацію у процесі 

фахової підготовки студентів розглядають як необхідність урахування 

індивідуальних особливостей здобувача та організацію гнучкої системи 

навчання з максимальною адаптацією до потреб і можливостей студента.   

Загалом сучасна освіта - це розвиток персонального освітнього простору 

людини, формування якої починається у школі, продовжується у ЗВО та все 

життя в рамках неперервної освіти.   

Персоналізація навчання може бути реалізована через індивідуальну 

освітню траєкторію (ІОТ), яка повинна бути сформована з урахуванням 

компетенцій і програмних результатів навчання у відповідності до Стандартів 

вищої освіти за спеціальністю, а також індивідуального потенціалу, цілей, 

потреб, мотивів, можливостей студента, бачення ним свого місця і сфери 

діяльності у майбутньому.  

У відповідності до Закону України «Про освіту» індивідуальна освітня 

траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу 
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здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, 

потреб, мотивації, можливостей і досвіду. Ґрунтується на виборі здобувачем 

освіти: видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та 

запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх 

складності, методів і засобів навчання [1].  

Іншими словами, індивідуальний освітній маршрут являє собою 

персональну програму формування студентом професійної компетентності, що 

відповідає його віку і здібностям, інтересам, мотивації, психодинамічним 

характеристикам, яка спроектована на базі ОПП підготовки фахівця [2]. 

ІОТ може бути реалізована через індивідуальний навчальний план 

студента, який розробляється на основі профілю компетенцій. Це вимагає нової 

системи комунікації між викладачами, організації їх спільної роботи в рамках 

однієї траєкторії. Щоб допомогти студентам подолати труднощі і організувати 

процес навчання, орієнтований на розвиток компетентностей, викладачі 

повинні володіти інформацією про їх мотиви і потенційні інтереси, 

пропонувати такі завдання, які створюють пізнавальну мотивацію і 

грунтуються на вже розвинених у студентах компетенціях. Індивідуальний 

підхід до організації процесу навчання дає кожному студенту можливість 

обрати ту чи іншу програму навчання і не залежати в своєму виборі від інших 

студентів. 

З метою втілення принципу індивідуалізованого підходу до навчання 

фахівців нами пропонується комплексний підхід, який включає взаємопов’язані 

етапи, що реалізуються на різних курсах навчання в межах різних освітніх 

компонентів. Підставою для проєктування і конструювання ІОТ повинне бути 

визначення початкового рівня знань і умінь, а також сформованої здатності до 

самоорганізації у студента.  

Реалізація персоналізованого підходу можлива за умови створення 

кардинального нового механізму побудови навчального процесу, який 

передбачає: 
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- структурування навчальних програм з виділенням обов’язкових та 

вибіркових компонентів; 

- систему формування профілю здобувача через дігностику вхідних 

знань, умінь та навичок абітурієнтів, а також наявних компетенцій 

студента на початку та в кінці вивчення дициплін; 

- розроблення матриць компетенцій за кожним освітнім компонентом, 

які відповідають «Стандарту» спеціальності, а також формують набір 

індивідуальних компетенцій здобувача;  

- закріплений нормативними документами механізм формування 

індивідуальних навчальних планів, графіків навчального процесу з 

можливістю вибирати оптимальні види, форми і темпи навчання; 

- налагоджену систему комунікацій між викладачами щодо формування 

переліку компетенцій за освітніми компонентами, опанування ними 

інструментів  тьюторингу, менторства, фасилітації; 

- механізм визнання та зарахування результатів неформальної освіти; 

- систему моніторингу та контролю проміжних та кінцевих результатів 

навчання на основі об’єктивних критеріїв оцінювання ступеню набуття 

компетенцій;  

- матеріально-технічний, методичний і документальний супровід. 

Розробка ІОТ може відбуватись в наступній послідовності (рис. 1) 

Формування ІОТ здобувача може починатись з моменту зарахування 

абітурієнта на 1 курс  в рамках фахових дисциплін, які дозволяють усвідомити і 

зрозуміти перелік фахових вимог і компетенцій, а також початковий рівень 

задатків, здібностей та навичок, з якими студент прийшов до навчального 

закладу.  

Продовження знайомства майбутніх менеджерів з професією відбувається 

під час навчальної практики, де студенти мають можливість оцінити 

особливості роботи підприємств різних галузей економіки.  
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Рис. 1. Етапи формування ІОТ здобувача 

На 1-2 курсі рекомендується ввести в навчальні плани дисципліни, які 

дозволяють провести діагностику студентів за різними методиками, які 

дозволять виявити їх здібності, схильності, потреби, обмеження для розвитку, 

психологічні та фізіологічні характеристики, на базі чого може бути 

сформований перелік індивідуальних якостей (у розрізі сильних та слабких 

сторін) та компетенцій, якими студент може оволодіти під час  навчання.  

Отже, результатом знайомства зі спеціальністю на 1-2 курсі повинно стати 

усвідомлення здобувачем: 

- основних функцій та навичок, якими він повинен оволодіти для 

майбутньої успішної діяльності за спеціальністю;   

- сфери, в якій студент бачить себе у перспективі;  

- своїх особистих цілей і потреб; 

- своїх можливостей і здібностей; 

- своїх «вузьких місць» (проблем, недоліків, слабких сторін). 

Саме з урахуванням таких результатів складається індивідуальна карта 

(профіль) компетенцій і результатів навчання студента, в якій деталізуються не 

тільки загальні фахові, а і особисті навички здобувача, які відповідають його 
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потенціалу, можливостям, потребам, інтересам і особистим цілям. Карта 

(профіль) компетенцій є основою для формування ІОТ або іншими словами, 

дорожньої карти студента, індивідуального навчального плану, який передбачає 

перелік компетенцій, форми і засоби їх набуття, терміни та результати.   

Індивідуальні компетенції та результати навчання можуть бути сформовані 

та реалізовані в індивідуальному навчальному плані за рахунок:  

індивідуальних завдань і тем в межах дисциплін передбачених ОПП за рахунок 

годин, відведених на самостійну роботу студента;  дисциплін вільного вибору 

студента; практик, передбачених навчальним планом спеціальності;  курсових 

робіт, навчальних проєктів;  кваліфікаційної роботи; дуальної освіти;  

неформальної освіти (курси, тренінги, участь у проєктах, гуртки);  

інформальної освіти (самоосвіти впродовж життя). 

Таким чином, запропонований комплексний підхід до формування 

індивідуальної освітньої траєкторії сучасного здобувача дозволяє: виявити 

вхідний рівень навичок, потенційних можливостей та здібностей студента; 

оцінити його психофізіологічні особливості та здатності; виявити слабкі місця 

та можливості для розвитку; сформувати індивідуальний перелік компетенцій 

та шляхів їх оволодіння, що у свою чергу, забезпечує практичну реалізацію 

концепції сучасної освіти.  
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Христоєва Ольга Валеріївна - викладач 

вищої категорії, голова циклової комісії 

теплотехнічних дисциплін 

 Харківського фахового коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну,  

м. Харків 

 

Самоменеджмент як складова професійного розвитку викладача 

 

Актуальність теми. Освіта сьогодні сприймається суспільством як одна 

з високих цінностей життя, зростає значущість професійної діяльності педагога, 

при цьому значну роль відіграє педагогічна компетентність, з якою пов'язане 

поняття «професійне зростання» - безперервне та систематичне підвищення 

професійного рівня, яке здійснюється на основі розвитку самосвідомості 

педагога, уміння визначати шляхи та засоби професійного саморозвитку. Тому 

одним з перспективних напрямів формування професійної майстерності 

педагога стає самоменеджмент, який являє собою систему визначених та 

саморегульованих заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

професійної діяльності й самовдосконалення особистісних якостей [4, с. 176].  

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі організації 

самоменеджменту викладачів закладів освіти при виконанні професійної 

діяльності. 

Актуальність теми обумовлюється зростаючою роллю самоменджменту 

як умови професійного зростання. Здатність педагога до самоменеджменту є 

найважливішим елементом професійної компетентності. 

 Ключові слова. Педагогічний самоменеджмент, професійне зростання, 

професійна компетентность. 

Мета статті. Теоретично обґрунтувати педагогічний самоменеджмент як 

передумову ефективної професійної діяльності викладача, розглянути методику 

організації самоменеджменту викладачів закладу освіти. 
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 Аналіз останніх досліджень. Поняття «самоменеджмент» було введено 

в науку німецьким ученим Л. Зайвертом. Він вважав, що самоменеджмент - це 

послідовне і цілеспрямоване використання випробовуваних методів роботи в 

повсякденній практиці, для того щоб оптимально і з сенсом використовувати 

свій час. [1, с. 18].   

 Досліджували питання самоменеджменту  М. Вудкок, Д. Френсіс, В. 

Андреєв, Н. Лукашевич, В. Крижко, Є. Павлютенков та інші.  

Теоретичні засади педагогічного менеджменту розглядали в своїх працях  

В. Бондар, К. Вазіна, Л. Даниленко, Л. Пермінова, М. Приходько, В. Симонов.  

Означені дослідження засвідчили, що високий рівень професійної 

майстерності та творчого підходу досягається викладачами лише за умов, коли 

в них виникає й реалізується потреба професійного саморозвитку, 

самовдосконалення, а також коли вони виявляють мотиваційно-ціннісне 

ставлення до себе як суб'єкта педагогічної діяльності. 

Але, необхідно зазначити, що питання розвитку здатності до 

самоменеджменту у педагогів ще не отримали достатнього відображення як у 

наукових дослідженнях, так і у опублікованих практичних і методичних 

вказівках, відсутні науково обґрунтовані рекомендації членами педагогічних 

колективів, щодо організації самоменеджменту в закладах освіти. 

Виклад основного матеріалу. 

Питання підвищення професійного рівня викладачів Харківського 

фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну були актуальним 

завжди. Але в останні роки, в умовах реформування  системи освіти, в процесі 

масового переходу навчальних закладів на використання сучасних технологій 

навчання та виховання, сприятливих підвищенню якості навчального процесу, 

проблеми формування та розвитку  самоменеджменту означилась більш явно: 

вміння грамотно організувати власну діяльність особливо актуально в період 

змін в освіті, коли збільшення навантаження та кількості звітних документів 

спричиняє брак у педагогів часу на якісну підготовку до занять, виконання 

поточних справ та регулярний відпочинок, що, у свою чергу, призводить до 
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пригніченості, втоми, дратівливості. Змінити цю ситуацію може лише 

продуктивна організація педагогом себе, що дозволяє йому бути успішнішим, 

позитивно налаштованим як у професійну діяльність, і на сприйняття 

оточуючих людей. Заклад освіти неспроможен взяти на себе розвиток всіх 

професійних навичок викладачів. Тому підтримка свого постійного зростання 

та розвитку стає необхідністю та завданням кожного педагога.  

У зв'язку з цим організація навчання самоменеджменту розглядається як 

необхідний фактор оптимізації освітнього процесу та механізм професійного 

зростання всіх викладачів. 

При організації навчання викладачів Харківського фахового коледжу 

коледжу будівництва, архітектури та дизайну технології самоменеджменту 

враховувалося: психолого-педагогічні особливості навчання дорослих, стиль 

навчання, якому вони надають перевагу, типологію педагогів по рівню 

професійності та професійної компетентності,  згідно типології,  розробленої   

Н. Кузьминою [2], а також на підставі анкетування педагогічних працівників 

коледжу, користуючись наступними критеріями оцінки результативності 

роботи: ріст задоволення викладача власною діяльністю; зацікавленість в 

творчості та інноваціях; оволодіння сучасними методами навчання та 

педагогічними технологіями; позитивна динаміка якості навчання; високий 

рівень професійної самодіяльності; своєчасне розповсюдження передового 

педагогічного досвіду. 

       На підставі анкетування та аналізу науково-методичної роботи, 

індивідуальних планів викладачів в коледжі були розроблені методичні 

вказівки щодо організації навчання педагогів технології самоменеджменту, які 

містять програму особистого росту та удосконалення, алгоритм дій та 

орієнтований план вивчення питань самооменеджменту. 

Основні етапи роботи над програмою по самоменджменту: 

 самодіагностика, проблемний аналіз особистої діяльності, своїх 

можливостей для раціонального переходу на викладання по новим 

технологіям; 
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 формування загальної концепції “Я в перспективі”, “Мої 

досягнення”; 

 вибір стратегії саморозвитку, перехід на новий стан основних 

напрямків роботи над собою; 

 визначення задач та етапів діяльності; 

 конкретизація найближчих цілей (очікуваний результат); 

 складання плану дій по самоудосконаленню; 

 самооцінка росту; 

 передача досвіду колегам. 

Розроблений орієнтований план організації самоменеджменту викладачів 

коледжу містить наступні етапи: 

1. вивчення особистого досвіду викладача. Виправдав себе чи ні план, як 

він сполучається з загальною проблемою та індивідуальною темою самоосвіти, 

як сформульовані основні питання, взяті для вивчення в ході самоосвіти. 

Планувалась чи ні винахідницька робота; 

2. чий педагогічний досвід та по яким питанням вивчався в відповідності 

з індивідуальною темою самоосвіти; етапи перероблення матеріалів; яка 

література (педагогічна, психологічна, методична та інші) вивчалась; 

3. практичні виводи після перероблення конкретної теми (тезиси, 

доповіді та інше). Яке відображення теми на практичній діяльності (рівень 

викладання, якість знань здобувачів освіти); 

4. творча співпраця (з педагогами, методистами, вченими та інше); 

5. перелік питань, які виявились важкими в процесі вивчення літератури 

та досвіду роботи. Що необхідно зробити по їх здоланню; 

6. найбільш цікаві наукові роботи, з якими ознайомиться викладач в ході 

самоосвіти; 

7. самооцінювання: що дала самостійна робота для підвищення 

теоретичного та методичного рівня; який висновок зробив викладач; 

8. подальші плани викладача по самоосвіті.  
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Методологію навчання педагогів самоменеджменту в коледжі була 

побудована на базі циклу навчання дорослих (Цикл Колба), який передбачає 

мінімум теорії – 40%, максимум практики та відпрацювання навичок у ході 

тренінгів, вирішення конкретних ситуацій, рольових ігор та спеціальних вправ 

– 60% [5]. 

Висновок. Переваги оволодіння мистецтвом самоменеджменту 

полягають у наступному: виконання роботи з меншими витратами часу, краща 

організація праці; менше поспіху і стресів; більше задоволення від роботи; 

активна мотивація праці, зростання кваліфікації; зниження завантаженості 

роботою; скорочення помилок при виконанні своїх функцій; досягнення 

професійних і життєвих цілей найкоротшим шляхом.  
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Особливості викладання фахової дисципліни в рамках євроінтеграційних 

процесів 

 

Анотація: у статті викладено специфіку організації роботи в навчальному 

процесі в умовах воєнного стану. Прості поради, зручні платформи, корисні 

ресурси для психологічної підтримки та натхнення. Прорахуйте всі етапи 

«дистанційки».  Ментальна карта дистанційного навчання, вибір платформи, 

графік прямих трансляцій, формат здавання роботи — усе це не просто 

елементи, а система, яка добре працює, якщо продумана наперед. Не уникайте 

розмов про війну. Обговорюйте ситуацію, що склалася. Забезпечте 

збалансованість онлайн-заняття. Не варто перевантажувати заняття. Експерти 

радять зробити акцент на вирішенні потреб здобувачів освіти, на їхніх запитах. 

У межах кожного заняття і теми варто мати кілька опцій та пропонувати їх 

студентам. Особливо це важливо в умовах війни, коли щоденний стрес і так 

надто великий. Щодо домашніх завдань, тут дуже залежить від викладача та 

регіону. Доцільність та обсяг —  визначайте індивідуально, зважаючи на 

психоемоційний стан студенів. 

Ключові слова: захисту психіки, тривогу під час заняття, перевернутий урок. 

 

Нинішня ситуація не могла не позначитись на поведінці здобувачів 

освіти, на їх здатності засвоювати матеріал. Стрес міг вплинути на увагу, 

пам’ять, на здатність зосереджуватись. Нам, дорослим, треба взяти до уваги те, 
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що один з механізмів захисту психіки — це регрес. Тобто дехто може 

демонструвати поведінку, яка притаманна меншим за віком студентам. До 

цього потрібно поставитись терпимо та з розумінням. Ні в якому разі не 

дорікати. 

Не зайвим буде нагадати викладачам і про турботу про себе. Пам’ятайте: 

для того, щоб надавати допомогу іншим, необхідно відновлювати свій власний 

ресурс, задовольняти свої базові потреби. Обдумати порядок дій у разі, якщо 

оголошено тривогу під час того, як ви проводите заняття. Розробіть свій 

алгоритм дій. Добираючи навчальний матеріал, стануть у пригоді  теми та 

завдання, спрямовані на осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям 

України, між світовими, державними та регіональними процесами. 

Користуючись педагогічною автономією, кожен викладач може провести 

«ревізію» навчальної програми та визначити теми, що достатньо легко 

засвоюються здобувачами освіти, і такі, що потребуватимуть додаткових 

зусиль. При цьому варто виділити теми, без яких неможливе розуміння змісту 

дисципліни на наступних курсах. 

Практичну частину навчальних програм (експериментальні, практичні, 

лабораторні роботи тощо) можна розділити на дві частини: 

 віртуальну (проводити онлайн-заняття або подавати як самостійну 

роботу); 

 домашню (важливо створити чіткі алгоритми з обов’язковими 

настановами з безпеки життєдіяльності). 

Така «ревізія» допоможе також визначитися з можливістю проведення 

інтегрованих уроків. При цьому синхронний режим (онлайн-заняття) доцільно 

використати для консультацій, обговорень найбільш складних питань, 

проведення віртуальних експериментів, лабораторних, практичних робіт. 

Застосування технології «перевернутий урок» буде корисним для 

опанування студентам навчального матеріалу в асинхронному режимі (навичок 

розв’язування проблем, застосовуючи отримані знання в реальному житті, 
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можна запропонувати завдання творчого, дослідницького характеру з онлайн-

обговоренням результатів. 

Особливого значення наразі набуває робота з формування навичок 

критичного мислення. Для цього можна використовувати технологію 

розвінчування міфів, фейків.  

Залучення до домашніх лабораторних, практичних та творчих робіт, 

проектів — членів родини (ступінь залученості варто визначити заздалегідь) 

сприятимуть у цей непростий час згуртованості та зниженню психологічного 

напруження всіх залучених.  

Що стосується вивчення дисципліни «Будівельні конструкції», 

актуальним та відкритим є питання щодо горизонтальних впливів на жорсткість 

будівель  (рис.1.). Постійні сирени та сигнал тривога супроводжують наше 

життя вже не один місяць. Якщо у перші дні в тимчасові укриття спускалися 

майже усі, то зараз, почувши сигнал «тривога», багато хто не поспішає 

залишати свої місця перебування. В інтернеті досить багато різної інформації 

про те, що може слугувати укриттям у квартирі багатоповерхівки.  

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Міцність будівель в умовах війни 

Втім дуже часто рекомендації різняться. Міцність будинку залежить від 

багатьох факторів. Ніхто не випробовував міцність будинків в умовах війни. 

Тож усі рекомендації, які надаються різними спеціалістами основані на їх 

досвіді та їх думках. Можна довго дискутувати на ці теми. Тому, необхідно 

розібратися у стійкості будівель у мирний час і при воєнних діях.  

Які у нашій Україні є типи будинків? На термін життя будь-якого 

будинку впливає, крім несучих конструкцій (фундамент, стіни та перекриття) 
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—  матеріал, з якого вони збудовані.  До групи «особливо капітальних» можна 

віднести монолітні будинки, термін життя яких може досягати 300 років 

(рис.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Руйнація каркасно-монолітного будинку 

Що ж таке «вибухова хвиля»? Це навантаження горизонтальне. Якщо 

ховатися у дверних отворах, під перемичками у прорізі, як кажуть у деяких 

рекомендаціях, то звісно, зверху може і не завалити. Але вибухова хвиля може 

просто винести вас звідти. Тому, необхідно розібратися у конструктивних 

типах і об’ємно-планувальних параметрах будівель, також чи це цегляна, чи 

панельна будівля, чи, можливо, сучасна монолітна багатоповерхівка.  

Не завадить усвідомити різницю між укриттям та підвалом, паркінгом та 

метро, як сховищами при ракетних ураженнях (рис.3.). Навчити студентів 

усвідомлювати  наслідки бомбардувань, та аналізувати руйнацію несучих 

конструкцій у цегляних, панельних та каркасно-монолітних будівлях. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Укриття та наслідки руйнації будівлі 
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Висновок: Адже, архітектурні втрати — найбільш наочні (рис.4.). Їх 

складно не помітити, легко зафіксувати, зручно використовувати як аргумент у 

дискусіях. Але вони — не єдині. І навіть не найбільш болючі. Ми ніколи не 

зможемо повернути собі наші довоєнні міста — нам ще доведеться усвідомити 

цей факт. Культурні втрати — всередині нас, і їх не можна компенсувати 

жодними репараціями.  Хай в іншому вигляді, міста ми зможемо відбудувати, 

зможемо знову відкрити театри, кінотеатри, музеї та концертні зали. Проте, ми 

не в силах повернути людей, які загинули у цій війні.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Будівля до та після знищення 
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Особливості підготовки спеціалістів гідроенергетичної галузі 

Анотація: у статті наведено особливості підготовки та навчання здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Гідроенергетика», спеціальності 145 

«Гідроенергетика».  

Ключові слова: гідроенергетика, студент, навчальний процес, освітньо-

професійна програма. 

В сучасних умовах науково-технічного розвитку споживання електричної 

енергії швидко зростає, а тому відбувається пошук нових джерел енергії. В 

контексті політики енерго- та  ресурсозбереження збільшення виробництва 

електричної енергії має відбуватися за рахунок відновлюваних джерел енергії, 

до яких відносяться сонячні, вітрові, геотермальні станції, а також 

гідроелектричні та гідроакумулюючі станції різного типу та потужності. 

Проєктування, будівництво, експлуатація або реконструкція таких станцій чи 

їхніх споруд вимагають високо кваліфікованих спеціалістів, яких, на 

сьогоднішній день, в Україні є велика недостача. Адже лише три вищих 
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навчальних заклади країни готує професіоналів гідроенергетичної галузі, до 

яких належить і Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Метою освітньої програми «Гідроенергетика» є  надання знання та вміння 

щодо проєктування та експлуатації основних об’єктів гідроенергетики, до яких 

відносяться: енергетичне обладнання гідроелектростанцій, гідроакумулюючих 

електростанцій, насосних станцій та інших гідроенергетичних установок; 

системи енергозабезпечення підприємств; гідравлічні машини (турбіни, насоси, 

оборотні гідромашини тощо); гідроенергетичні енергоустановки; 

електромеханіка (гідрогенератори, двигуни-генератори, електродвигуни та 

керування ними); об’єкти муніципальної енергетики; гідроенергетичні 

комплекси; гідровузли, гідротехнічні споруди; механічне, вантажопідйомне та 

допоміжне обладнання електростанцій; гідрологічні режими; гідроенергетичні 

ресурси; гідравлічні процеси; а також процеси вироблення, перетворення, 

передавання, розподілу, використання енергії; автоматизація та керування 

режимами гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій та 

гідроенергетичних установок [1]. 

Особливістю програми є проходження студентами навчальних та 

виробничих практик у проєктних організаціях, таких як ПрАТ 

«Укргідропроект» (м. Харків), АТ «Банкомзв’язок» (м. Київ), ДІ 

«УкрНДІводоканалпроект» (м. Київ), а також безпосередньо на виробничих 

підприємствах – ПрАТ «Укргідроенерго» (каскад Дніпровських та 

Дністровських ГЕС і ГАЕС), ВП «Хмельницька АЕС», «Рівненська АЕС», 

ПрАТ «Рівнеобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «Львівобленерго», 

ПрАТ «Хмельницькобленерго» та районні електромережі, водоканали, 

комунальні підприємства, водогосподарські та енергетичні об’єктах тощо    

(рис. 1, [2]).  Крім того, ряд навчальних дисциплін передбачає виконання 

лабораторних робіт, які проводяться в навчальних спеціалізованих 

лабораторіях та комп’ютерних класах університету  (рис. 2).   
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Рисунок 1 – Екскурсія студентів-гідроенергетиків на каскад Київських ГЕС та 

ГАЕС під час навчальної практики 

       

Рисунок 2 – Виконання лабораторних робіт в навчальних лабораторіях 

Під час студентських років студенти не лише присвячують час навчанню, 

але і іншій діяльності, такій як наука, спорт, художня творчість. Серед наших 

випускників були переможці всеукраїнських наукових робіт та конкурсів, 

майстри спорту тощо. Адже Національний університет водного господарства та 

природокористування має все необхідне як для професійного так і особистого 

розвитку студентів: проведення наукових конкурсів, спортивних змагань,  

фестивалів студентської творчості тощо.  

Студентські роки швидко минають і після присвоєння кваліфікації 

Бакалавр з гідроенергетики випускники зможуть під керівництвом більш 

кваліфікованого працівника виконувати роботу з проведення необхідних 

технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем, 
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забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним стандартам та 

нормативним документам. Здійснювати налагодження, настроювання, 

регулювання і дослідну перевірку устаткування та систем у лабораторних 

умовах і на об'єктах, стежити за їх справним станом. Брати участь у проведенні 

експериментів і випробувань, підключати прилади, реєструвати необхідні 

характеристики та параметри і виконувати оброблення одержаних результатів. 

Брати участь у розробленні програм, інструкцій та іншої технічної 

документації, у виготовленні макетів, а також у випробуваннях та 

експериментальних роботах. Виконувати роботу зі збирання, оброблення і 

накопичення вихідних матеріалів, даних статистичної звітності, науково-

технічної інформації. Готувати описи робіт, що проводяться, необхідні 

специфікації, діаграми, таблиці, графіки та іншу технічну документацію. 

Вивчати з метою використання в роботі довідкову і спеціальну літературу. 

Брати участь в обґрунтуванні економічної ефективності впровадження нової 

техніки та прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і 

винаходів. Виконувати роботу з оформлення планової та звітної документації, 

вносити необхідні зміни і виправлення до технічної документації згідно з 

рішеннями, прийнятими під час розгляду та обговорення виконуваної роботи. 

Приймати та реєструвати документацію і кореспонденцію з виконуваної 

роботи, що надходить, забезпечувати її збереженість, вести облік проходження 

документів і контролювати терміни їх виконання, а також здійснювати технічне 

оформлення документів, закінчених діловодством. Систематизувати, обробляти 

і готувати дані для складання звітів про роботу. Вживати необхідних заходів 

щодо використання в роботі сучасних технічних засобів [1]. 

Крім того випускники повинні знати: нормативно-правові акти та 

довідкові матеріали за тематикою роботи; основні методи виконання 

налагоджувальних робіт; термінологію, яка застосовується в спеціальній і 

довідковій літературі, робочих програмах та інструкціях; чинні стандарти і 

технічні умови на технічну документацію, що розробляється, порядок її 
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складання та правила оформлення; послідовність і техніку проведення 

вимірювань, спостережень та експериментів; контрольно-вимірювальну 

апаратуру і правила користування нею; основи технології виробництва; 

технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, принципи 

роботи і правила експлуатації устаткування, що використовується, методи 

огляду устаткування і виявлення дефектів; методи і засоби вимірювання 

параметрів, характеристик та даних режимів роботи устаткування, виконання 

технічних розрахунків, графічних та обчислювальних робіт; технічні засоби 

одержання, оброблення і передавання інформації; правила експлуатації 

обчислювальної техніки; форми обліку та звітності, що застосовуються, 

порядок ведення обліку та складання звітності; методи розрахунку економічної 

ефективності впровадження нової техніки та прогресивної технології, 

раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи ведення діловодства; 

основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи 

законодавства про працю [1]. 

Висновки. 

1. Спеціальність 145 «Гідроенергетика» є гостродефіцитною в Україні.  

2. Навчання студентів-гідроенергетиків здійснюється з максимальним їх 

залученням до виробничих умов. 

3. Після закінчення випускники зможуть працювати як в проєктних, так і 

промислових організаціях.  
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Нормативне забезпечення фахової передвищої освіти  галузі знань  

14 Електрична інженерія спеціальності 145 «Гідроенергетика» 

Частина 1. Компетенції фахівця 

 

В умовах післявоєнного відновлення господарства України надзвичайної 

ваги набуває енергетична незалежність нашої держави та переведення 

енергетики на відновлювальні джерела енергії. 

Розроблений Стандарт фахової передвищої освіти  галузі знань 14 

Електрична інженерія спеціальності 145 «Гідроенергетика» затверджено і 

введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 лютого 2022 

року № 189 [1]. Стандарт є обов’язковим для закладів фахової передвищої 

освіти, що готують фахівців даного профілю. Підприємства, установи, 

організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців 

відповідно до здобутих ними у закладі фахової передвищої освіти кваліфікації 

та спеціальності згідно з чинним законодавством. 

Фахівець в галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 145 

«Гідроенергетика» здатний виконувати зазначену професійну роботу 

відповідно до переліку посад Національного класифікатора професій. 

Передбачені наступні форми здобуття освіти:  Інституційна (очна 

(денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); Індивідуальна (екстернатна, 

на робочому місці (на виробництві); Дуальна. 
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Випускнику присвоюється освітня кваліфікація - Фаховий молодший 

бакалавр з гідроенергетики за спеціалізацією. 

Опис предметної області. Об’єкти вивчення та діяльності [1]: енергетичне 

обладнання гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій, насосних 

станцій та інших гідроенергетичних установок; інструменти та обладнання 

енергозабезпечення підприємств; гідравлічні машини; електромеханіка; 

гідроенергетичні комплекси; гідротехнічні споруди; механічне, 

вантажопідйомне та допоміжне обладнання електростанцій; гідрологічні 

режими; гідроенергетичні ресурси; гідравлічні процеси; процеси вироблення, 

перетворення, передавання, розподілу, використання енергії; автоматизація 

режимів гідроелектростанцій. Діяльність з розробки елементів конструкцій, 

технологій виготовлення, експлуатації, обслуговування, випробування та 

ремонту технічних об’єктів в галузі гідроенергетики. 

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних: вирішувати типові 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері гідроенергетики, що 

передбачає застосування положень і методів інженерних наук  електричної 

інженерії та характеризується певною невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області: сукупність понять, засобів, 

способів і методів діяльності, спрямованих на розробку, експлуатацію, 

обслуговування, ремонт устаткування в галузі гідроенергетики.  

Методи, засоби та технології: принципи та методи системного 

інжинірингу з виробництва, транспортування, ефективного та екологічного 

споживання енергії, експлуатації, контролю, моніторингу енергетичного 

обладнання, методи обробки даних при монтажі та експлуатації устаткування. 

Засоби, пристрої системи: основне і допоміжне гідроенергетичне 

обладнання, інструменти та обладнання технологічного, інструментального та 

інформаційного устаткування виробничих процесів. 

Академічні права випускників. Можливе продовження навчання за 

початковим (короткий цикл) або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 

набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. 
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Продовжити навчання  на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях навчання галузі знань 14 Електрична інженерія 

спеціальності 145 «Гідроенергетика» випускники можуть в Національному 

університеті водного господарства та гідроенергетики де акредитована ця 

спеціальність. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі профільної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 

кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів 

навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за відповідним або 

спорідненим спеціальності профілем. Обсяг освітньо-професійної програми 

фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти становить 

240 кредитів ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею 

освітньою програмою профільної середньої освіти професійного спрямування, 

що відповідає галузі знань та/або спеціальності. Мінімум 65 % обсягу освітньо-

професійної програми має бути спрямовано на забезпечення результатів 

навчання за спеціальністю, визначених Стандартом вищої фахової освіти. 

Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна компетентність. Здатність вирішувати типові спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в гідроенергетиці або у процесі навчання, що 

вимагає застосування теорій та методів електричної інженерії і може 

характеризуватися певною невизначеністю умов;  нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених 

ситуаціях. 

Загальні компетентності. ЗК1. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
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закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК8 Здатність до здійснення безпечної діяльності. 

Спеціальні компетентності. СК1. Здатність  застосовувати  типові  

методи   для  розв'язування  професійних, технічних  та практичних завдань  

гідроенергетики, ефективні  методи  математики,  фізики,  технічних наук,  а  

також відповідне  комп'ютерне програмне  забезпечення.   

СК2.  Здатність  вимірювати параметри працездатності матеріалів, 

конструкцій та устаткування в процесі експлуатації.   

СК3. Здатність  до оволодіння теоріями та методами електричної інженерії  

для вирішення технічних завдань в гідроенергетичній галузі. 

СК4. Здатність здійснювати монтаж технологічного обладнання, 

комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх 

експлуатації у гідроенергетиці з урахуванням технічних, організаційних, 

правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим циклом 

устаткування  (від встановлення до утилізації). 

СК5. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати результати 

вимірювань. 

СК6. Здатність забезпечувати якість виконуваних робіт в енергетичній 

галузі. 

СК7. Здатність демонстрації результатів своєї діяльності з дотриманням 
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загальноприйнятих норм і стандартів. 

СК8. Здатність описувати та класифікувати певне коло технічних об’єктів 

та процесів, що ґрунтується на базових  знаннях та розумінні основних 

технічних теорій та практик, а також суміжних наук. 

СК9. Здатність  орієнтуватися в питаннях застосування і експлуатації 

гідроенергетичного обладнання. 

СК10. Здатність використовувати наукову і технічну літературу та інші 

джерела інформації у професійній діяльності в гідроенергетиці. 

СК11. Здатність оцінити рівень небезпечності умов праці та способів і 

засобів її охорони в гідроенергетичній галузі. 

СК12. Здатність та знаходити відповідні рішення для забезпечення 

заданого рівня надійності конструкцій, обладнання  і процесів, в тому числі і за 

наявності деякої невизначеності.  
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Сучасні методи та прийоми інтегрованого вивчення природничих 

предметів 

Анотація: дана робота присвячена проблемі інтегрованого навчання 

природничих предметів, сучасним методам та прийомам навчальної роботи. 

Результати експериментів свідчать, що використання кейс-методу, прийому 

фішбоуну, карт пам’яті, сторітеллінгу активізує засвоєння матеріалу, сприяє 

діяльнісному підходу до навчання, розвиває особистісні якості учнів. 

Ключові слова: інтегроване навчання, природничі предмети, 

природознавство, фізика. 

Стратегічні напрями реформування загальної середньої освіти визначені 

у наступних документах: Концепції НУШ, Законі України „Про освіту”, 

Державних стандартах освіти, Концепцією розвитку природничо-

математичної освіти (STEM-освіти) (2020). Концепція STEM-освіти 

передбачає широке коло заходів, запланованих до 2027 року, які 

відображають інтегративний підхід до вивчення навчальних предметів, 

зокрема природничих [3].  

Ще з 2018 року в Україні розпочалось запровадження інтегрованого 

курсу „Природничі науки” у 10-11 класах закладів загальної середньої 
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освіти. Даний курс вивчають учні, для яких природничі науки не є 

профільними. Основними цілями інтегрованого курсу є: 

‒ Формування та розвиток ключових та предметних компетентностей, 

зокрема природничо-наукової компетентності; 

‒ Забезпечення загальноосвітньої підготовки з природничих предметів; 

‒ Оволодіння методами наукового пізнання природних явищ; 

‒ Розв’язування прикладних завдань, що максимально наближені до 

життєвих ситуацій 

Методи та прийоми навчання, які сприяють інтеграції навчання [1, 2, 

4]: 

кейс-метод, методи та прийоми узагальнення та систематизації знань, опорні 

(логічні) схеми, карти пам’яті,  фішбоун, сторітеллінг, дебати та іші. Окрему 

групу утворюють технології електронного навчання та навчальні проєкти.  

Застосування технологій інтегрованого навчання забезпечує динамізм 

активності учнів, у них з’являється бажання синтезувати знання з різних 

галузей знань, вони складають блок-схеми, інтелект-карти, моделі, бокси 

(кейси) з використанням інформації різного типу і з різних джерел. В учнів 

утверджується переконання, що здобуті знання застосовні в реальній практиці. 

Використання технологій інтегрованого навчання дає змогу усунути 

одноманітність освітнього середовища і монотонність навчального процесу, 

створює умови для зміни видів діяльності. 

Кейс-метод (метод ситуаційних вправ) грунтуються на реальному 

фактичному матеріалі або наближеному до реальної ситуації. Кейси 

відрізняються від звичайних завдань тим, що мають декілька варіантів 

розв’язання і безліч альтернативних шляхів, що ведуть до нього. Кейс-

технології об’єднують у собі і рольові ігри, і метод проєктів, і ситуативний 

аналіз. 
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Наприклад, розглянемо завдання на екологічну оцінку технічних  

об’єктів за алгоритмічним приписом, який включає перелік дій: 

1) визначити види забруднень, що супроводжують роботу пристрою  

2) визначити місця, куди потрапляють викиди (атмосфера, гідросфера, 

літосфера, організм людини) 

3) як впливають забруднення на живих організмів, що мешкають у 

цьому середовищі?  

4) як можна зменшити негативний вплив технічного об’єкта на живі 

організми?  

Прийом фішбоун спрямований на розвиток критичного мислення 

учнів у наочно-змістовній формі. Термін фішбоун у перекладі з англійської 

мови означає „рибна кістка” або „скелет риби”. Суть прийому – 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами аналізу і 

факторами, що впливають на нього. Цей прийом розвиває навички роботи з 

інформацією, її узагальнення, уміння ставити та вирішувати проблеми. Це 

різновид графічних методів представлення інформації. Графічні способи 

представлення природничих об’єктів і процесів мають універсальний 

характер для учнів з різними типами мислення.  

Інтеграція передбачає ширше застосування карт пам’яті. Метод карт 

пам’яті - візуальне подання інформації на одному аркуші. Карти пам’яті 

можуть створюватися педагогом і пропонуватися учням в готовому вигляді. 

Також самі учні можуть залучатися до створення карт пам’яті.  

Інформація на карті подається у такій формі, яка легко сприймається і 

запам’ятовується. 
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Основна ідея методу – побудова „дерева асоціацій”, в центрі якого 

розміщено базовий образ, від якого відходять гілки – первинні, вторинні, 

третинні та інші. 

Сторітеллінг (у перекладі з англійської мови означає „історія” та 

„розповідати”, це розповідати історії) – це мистецтво захоплюючої розповіді 

та передачі за її допомогою необхідної інформації. При цьому відбувається 

вплив на емоційну, мотиваційну та когнітивну сферу особистості. Цей метод 

враховує психологічний фактор – захоплюючі та цікаві історії значно легше 

сприймаються та запам’ятовуються ніж звичайний традиційний виклад 

навчального матеріалу з директивами, правилами, установками. 

Сторітеллінгом зацікавлені педагоги та психологи у всьому світі і 

визнають його ефективність.  

Як приклад сторітеллінгу наступна історія: 

Заходячи якось ввечері до батьківського саду, Ісаак Ньютон навіть не 

здогадувався, чим завершиться ця прогулянка. Навіть розглядаючи Місяць, 

який з’явився на небі задовго до приходу ночі, він не думав про особливості 

гравітації. Ньютон спостерігав за їжачком, який перебіг доріжку в саду за 

дугоподібною траєкторією. Але коли поруч з ним впало красиве соковите 

яблуко, все стало зрозуміло. Ньютон зробив цілком правильне припущення 

що, можливо, це одна й та сама сила змушує яблуко падати на Землю, а 

Місяць залишатися на орбіті.   

Ці висновки були революційними. Саме тоді було покладено край 

розділенню Землі та Всесвіту.  

Висновок. Оновлення змісту і структури природничої освіти, методик 

навчання є об’єктивною необхідністю з метою підвищення якості природничої 

освіти. З цією метою пропонується інтегративний підхід як засіб оптимізації 

освітнього процесу. На даному етапі: створюються передумови для 
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запровадження в старшій школі інтегрованого курсу „Природознавство” для 

профілів гуманітарного спрямування; розробляється навчально-методичного 

забезпечення інтеграції природничих предметів (підручники, дидактичні 

матеріали, науково-методичний супровід).  

Сучасні методи та прийоми навчання покликані зацікавити учнів, 

активізувати їх роботу, створити комфортні умови для розвитку. Сучасні 

методи спрямовані не лише на засвоєння певної сукупності знань та методів, а 

й також на всебічний розвиток особистості.  
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Самоменеджмент педагога  

 

Анотація: у статті теоретично обгрунтувано суть поняття 

самоменеджменту у професійній діяльності педагогів. На основі дослідження 

сформовано власне бачення сутності самоменеджменту викладача, що включає 

в себе перелік таких компетенцій: професійні, соціальні, ділові, особистісні та 

управлінські. Професійну діяльність педагога розкрито як єдність процесів 

саморозвитку та самоменеджменту. 

Ключові слова: самоменеджмент, саморозвиток, самоосвіта, технології 

самоменеджменту. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Нові реалії педагогічної 

дійсності, зумовлені дією сучасних засобів та інноваційних технологій 

навчання, вимагають від педагога наявності низки компетентностей. Одна з них 

– здатність до самоосвіти, саморозвитку та самоорганізації. Адже у такий 

нестабільний час, в умовах світової пандемії коронавірусу і війни, коли освітній 

процес все частіше зазнає колосальних змін, набуває повністю дистанційного 

формату, сучасному педагогу надзвичайно важливо бути здатним адаптуватися 

під нові умови праці, що диктує суспільство.  

Прагнення до саморозвитку та самоорганізації є невід’ємною рисою 

компетентного викладача. На відміну від поняття «самоорганізація» термін 

«самоменеджмент» конкретніше висвітлює цю компетенцію. Тому, 

ознайомлення з концепцією самоменеджменту є актуальним для кожного 

педагога, адже допоможе йому по-іншому зрозуміти суть свого професійного 

розвитку.  
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Аналіз останніх досліджень. Питання самоменеджменту висвітлене 

сучасними науковцями в різних аспектах. Значний вплив у формуванні 

теоретичних засади педагогічного менеджменту зробили: В. Бондар, К. Вазіна, 

Л. Даниленко, Л. Пермінової, М. Приходько В. Симонов, О. Рудницька, 

В. Семиченко, С. Сисоєва, О.Анісімов, Ю. Кулюткін, Г. Сухобська, 

М. Боришевський, Л. Карамушка, Н. Карасьова, О. Філь та ін.  

Мета: висвітлити суть поняття «самоменеджменту» та «саморозвитку» у 

професій діяльності педагога.  

Завдання:  

1) розкрити професійну діяльність педагога як єдність процесів 

саморозвитку та самоменеджменту;  

2) виявити особливості функціонування механізму педагогічного 

самоменеджменту. 

Виклад основного матеріалу. Підхід до самоменеджменту як 

педагогічної технології висвітлюють у своїх працях Г. Нікіфорова. та 

О. Винославська. Зокрема, О. Винославська, досліджуючи специфіку цього 

поняття, зауважує, що метою самоменеджменту викладача є осягнення та 

вдосконалення індивідуальної педагогічної технології, а саме: аналіз і 

формування особистісних педагогічних цілей; розробка планів і 

альтернативних варіантів педагогічної діяльності; самоорганізація освітнього 

процесу з метою реалізації поставлених педагогічних завдань; самоконтроль 

(коригування цілей власної діяльності) [1, 58].  

Дослідник Н. Лукашевич вважає, що менеджмент – це комплекс 

загальних підходів, що забезпечують компетентно-професійне управління 

власною кар'єрою як системою ефективних прийомів і методів самопізнання з 

метою досягнення поставлених цілей і завдань [3, 44]. Науковець вважає, що 

підхід до самоменеджменту як технології дозволяє застосувати методи 

загального менеджменту до особистісно-професійної діяльності кожної людини 

[3, 38]. Загалом, самоменеджмент науковці переважно пояснюють як 

використання ефективних методів роботи в практиці освіти і самоосвіти.  
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Отже, самоменеджмент є багаторівневим процесом самодіяльності 

особистості, що характеризується раціональним управлінням власним життям і 

творчим саморозвитком. Це цілеспрямоване і послідовне оволодіння навичками 

самоуправління, самоорганізації, саморегуляції, самовиховання з метою 

неперервного саморозвитку і самореалізації у професійній діяльності.  

Самоменеджмент спрямований на підвищення ефективності діяльності 

людини, для досягнення її професійних цілей. Головна мета цього напрямку – 

максимально використовувати власний потенціал, усвідомлено керувати своїм 

життям, самоідентифікуватися й боротися з зовнішніми обставинами, які 

створюють труднощі  як на роботі, так і в особистому житті. 

Самоменеджмент ґрунтується насамперед на реалізації наукового підходу 

у сфері самоосвіти і саморозвитку. Це в першу чергу здатність до планування 

власної діяльності, наукової організації праці, моніторингу результатів власної 

роботи, контролю за виконанням поставлених вимог, стимулювання власної 

діяльності. Технології, методи і приклади організації праці, забезпечують 

ефективну роботу педагога, а вміння раціонально розпоряджатися своїм часом 

сприяє зростанню продуктивності викладача. 

Найважливішою потребою у самоменеджменті є  особиста ефективність, 

завдяки якій сучасний педагог керує власними часом, комунікаціями, 

фінансами. Щоб досягти відповідного рівня особистої ефективності важливо 

розуміти вагомість саморозвитку.   

Саморозвиток – процес, у рамках якого людина набуває здатність 

самостійно розвиватися на інтелектуальному та фізичному рівнях. Процес 

саморозвитку реалізується у вдосконаленні особових якостей, що сприяють 

досягненню поставлених цілей і завдань. Основними складовими цих якостей є: 

- інтелектуальне збагачення; 

- особистісне зростання; 

- кваліфікаційний розвиток; 

- позитивне ставлення до власного здоров’я. 
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Ефективність самоменеджменту педагога залежить не лише від 

саморозвитку але й від зовнішніх чинників, а саме: 

–соціально-психологічних умов діяльності; 

– від корпоративної культури закладу освіти; 

– методичного забезпечення умов професійного розвитку. 

Педагогічний самоменеджмент викладача – це цілеспрямоване 

застосування педагогом найбільш ефективних методів, прийомів та технологій 

професійного самовдосконалення з метою оптимального використання 

власного потенціалу, суб'єктних особливостей та часу. З такого підходу 

педагогічний самоменеджмент визначаємо  як спосіб систематичної 

самоорганізації з метою досягнення особистістю  необхідного для творчої  та 

професійної діяльності стану, що дозволяє ефективно вдосконалювати 

професійні якості. 

Суть самоменеджменту педагога проявляється  як процес самопізнання і 

сприйняття своєї особистості як фахівця через визнання та усвідомлення свого 

професійного «Я» на особистісному та суб'єктному рівнях. Самоменеджмент у 

формі різних актів саморозвитку в означеному контексті є процесом 

неперервного цілеспрямованого пошуку педагогом інформації щодо розвитку 

необхідних для ефективної роботи педагога якостей своєї особистості [2,154]. 

Зміст самоменеджменту у сфері організаторської діяльності педагога 

визначається як процес організації зусиль, спрямованих на практичну 

реалізацію поставлених перед собою завдань, програм і алгоритмів дій, що 

здійснюється через самоаналіз, самоактуалізацію, самостимуляцію, 

самопрезентацію, самозаохочення, самопереконання, самомобілізацію, 

самонавіювання, самосхвалення [2,156]. 

Самоменеджмент у комунікативній діяльності педагога, спрямований на 

встановлення і підтримування як прямого, так зворотного інформаційного 

зв'язку з самим собою. Це процес регулювання власної поведінки і дій на 

кожному з етапів освітнього процесу [5, 75]. 
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Висновки. Отже, самоменеджмент як явище що характеризує специфіку 

професійної діяльності педагога, функціонує у єдності та взаємозв'язку із 

поняттям «саморозвитку». Педагогічний самоменеджмент є неперервним 

процесом діяльності педагога, вагомою складовою його професійної «Я-

концепції», що випливає у безперервну зміну його професійних якостей. 

Вважаємо, що педагог, який орієнтується та ознайомлений  з основами 

самоменеджменту навчиться нестандартно розв'язувати педагогічні проблем та 

досягати поставлених цілей.  
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Секція 4. Залізничний транспорт і зв'язок: 

Шаперчук Степан Віталійович − магістр 

спеціаліст вищої категорії,  

викладач − методист, викладач будівельних дисциплін 

ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України», м. Рівне 

 

Застосування нестандартних електродвигунів у залізничному та 

автомобільному транспорті 

Анотація: сьогодні у світі має перевагу електротранспорт у якому 

використовуються електричні двигуни, які мають принципово схожу будову 

яка не змінилася з часів ХІХ століття. Для покращення техніко-економічних 

показників електромобілі можна використати нестандартні електродвигуни 

нового покоління.  

Ключові слова: електротранспорт, електродвигун, електромобіль, 

електрокар, ротор, статор. 

 

Офіційно перші електромобілі в Україні з’явилися у 1993 році: ЗАЗ для 

Швейцарії зібрав партію електрокарів на базі «Таврії» ЗАЗ-1102 і навіть 

показав їх на виставці. Але продовження цього експерименту не було… 

На український ринок активно заходять відомі електрокари – Tesla та Nissan 

Leaf. Для першої навіть є спеціальний клуб, який виступає не лише продавцем, 

але й консультантом у підборі потрібної покупцю версії, доставці та 

оформленні, налаштуванні всіляких систем. І навіть більше – клуб ініціює 

будівництво мережі електрозаправок. 

Щодо «японця», то тут створена невелика компанія, яка взаємодіє 

з офіційним дилером Nissan в Україні і допомагає у продажі не тільки нових, 



86 
 

але й б / в електромобілів. Не пасе задніх і Renault – перші партії Fluence ZE 

уже на українському ринку. Крім того, в цього імпортера є й фургон Kangoo 

з електромотором. 

Сьогодні лідер з виробництва таких карів – Китай. Український ринок 

доволі швидко звикає до електромобілів. Хоча українці ще неохоче 

відмовляються від бензину, попит росте. 

Основними недоліками електрокарів є: недостатня кількість АЗС; висока 

вартість батареї; мала швидкість (для економії електроенергії її обмежують до 

80-100 км/год.).  

Про наступ електромобільного майбутнього вже сьогодні говорити ще рано, 

проте цей час не за горами. Електромобілі є, мережі заправок розширяються, 

питання із сервісом та ремонтними роботами теж вирішуються. Один із 

чинників, який міг би зробити значний поштовх на ринку електрокарів – це 

зниження, а то й взагалі знятті податку на цей вид автівок. Зараз у парламенті 

зареєстровані кілька законопроектів, що передбачають відміну податку на 

електромобілі строком на п’ять років. Якщо приймуть, то податок на їх імпорт 

знизиться до 30 %, що потягне і зниження вартості на електромобілі. 

Усі електричні двигуни які застосовуються у промисловості та транспорті 

(споживають постійний, пульсуючий та змінний струм) мають схожу будову, 

Якщо, взяти будову класичного двигуна постійного струму (рис.1) можна 

побачити як на його обертові показники впливають сили магнітного потоку. У 

момент (рис.1) рамка тимчасово зупиняється. 

  

Рис.1. Робота електродвигуна постійного струму 
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 Для більш плавної роботи двигунів збільшують кількість обмоток на 

обертовій частині (рис.2). 

 

Рис.2. Робота електродвигуна постійного струму з більшою кількістю 

обмоток 

Усі двигуни (колекторний електродвигун, постійного струму, пульсуючого 

струму, змінного струму і т.д.) зовні вони практично ідентичні, статори мають 

однакову конструкцію і виконують одну й ту ж функцію - створюють обертове 

магнітне поле. 

Типові схеми двигунів звичайно для промисловості легше виготовляти і 

поміщати електричну частину у схожі корпуси. На практиці є можливість 

використати нетипові схеми електродвигунів, застосування яких у десятки разів 

зробить економію електричних ресурсів акумуляторної батареї, збільшить 

швидкість та обертовий момент. Звичайно виготовлення, форма такого двигуна 

буде складніша. Одна із схем такого нетипового двигуна представлена на рис.3. 

  

Рис.3. Схема запропонованого електричного двигуна  
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 Як видно з (рис.3) у момент розташування ротора коли полюси мають 

однаковий знак, вони відштовхуються. Якщо, знак протилежний полюсів то 

притягуються. Приведена схема двигуна має переваги над всіма іншими. 

Відбувається збільшення крутячого моменту, розвантажується сам двигун, 

неймовірно збільшується швидкість двигуна. У статорі є можливість помістити 

дві котушки, моторну і генераторну. Генераторну обмотку можна 

використовувати для заряду акумуляторів та інших потреб.       

    Висновок: Застосування нових конструкцій електричних двигунів у 

залізничному та автомобільному транспорті буде цікавим напрямком у науці і 

технічному прогресі. Нові двигуни мають унікальну конструкцію. Застосування 

нової технології електричних двигунів спрямоване на більш економніше 

використання електричної енергії, використання менш потужних 

енергоресурсів та збереженні екології довкілля.  
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Ладчук Оксана Олександрівна, 

викладач спецпредметів 

 залізничного профілю 
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 училище залізничного транспорту», 

спеціаліст першої категорії, м. Здолбунів 

 

Перспективи взаємного відкриття ринків 

 залізничних перевезень між Україною та ЄС 

 

Анотація: У статтівикладено матеріал, що дає можливість визначити 

певні особливості перспектив для співпраці ринків залізничних перевезень між 

Україною та країнами ЄС. Розкрито деякі аспекти наукових досліджень з 

питань співробітництва. Заклади освіти залізничної галузі у цьому питанні не 

мають стояти осторонь і повинні намагатися готувати своїх здобувачів освіти 

конкурентоспроможними фахівцями для майбутньої співпраці, які чітко 

розуміють перспективи і власного професійного розвитку. 

Ключові слова: співпраця, «Укрзалізниця», законопроєкт, 

інфраструктура. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді:Сьогодення для нашої 

країни є надто важким випробуванням, тому ми повинні намагатися 

якнайкраще використовувати всі можливі шанси для кращого розвитку та 

подальшої співпраці з країнами Європи, щоб Україна мала можливості 

розкривати свій потенціал з усіх боків, у даному випадку - цезалізничні 

перевезення. 

Мета: висвітлити перспективи співпраці України та країн ЄС при 

відкритті ринків залізничних перевезень. 

Завдання: розкрити важливість співпраці залізниць Європи з залізницями 

України та перспективи розвитку інфраструктури нашої держави. 
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Виклад основного матеріалу.У листопаді 2021 року Президент України 

Володимир Зеленський оголосив, що «починається нова українська залізниця». 

Ми сподіваємося, що ця заява означає нову рішучість щодо розв’язання 

структурних питань УЗ. Фінансований ЄС проєкт «Подальша підтримка 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Національної 

транспортної стратегії в Україні (AASISTS 2)» працює разом із Міністерством 

інфраструктури, Верховною Радою України та УЗ над пошуком практичних 

рішень для якнайшвидшого запуску «нової української залізниці». 

Схвалення проєкту закону «Про залізничний транспорт» № 11961, 

зареєстрованого у Верховній Раді, стане найважливішим кроком для реалізації 

заяви Президента й чітким сигналом для інвесторів та ринків про «нові» правила 

гри. Ухвалення цього законопроєкту дає надію на завершення вибіркового 

дотримання законів і нормативно-правових актів у цій важливій галузі економіки 

України. 

Враховуючи перспективи співпраці з країнами ЄС, ми як ніколи, зобов’язані 

працювати на покращення зв’язків. Для цього ми повинні забезпечити країну 

найкращими професіоналами та спеціалістами у сфері залізничного транспорту. 

Наші здобувачі освіти мають бути не лише дипломованими робітниками, такими 

як монтери колії, складачі поїздів  і т.д.,вони повинні бути обізнаними у всіх 

сферах, що пов’язані з залізничним транспортом, тобто і комунікації, і системи ІТ, 

і логістика, і зв'язок і інші сфери, які б забезпечили нормальну діяльність наших 

залізниць при співпраці з країнами ЄС.  

В цей важкий для країни час, ми маємо неабияку підтримку країн Європи. 

Однією з них єПольща, з якою Україна зробила вагомий крок до кардинального 

збільшення об’єму залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на 

світові ринки через Європу - Комітет з питань транспорту та інфраструктури. 

Вже найближчим часом Україна та Польща створять спільне логістичне 

підприємство, підґрунтям для чого став підписаний очільниками українського та 

польського урядів відповідний меморандум.Зокрема, сторони домовились спільно 

працювати над збільшенням вантажоперевезень через західний кордон України, 
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спільно вирішуючи технічні та організаційні проблеми, - різницю у митних 

правилах, використання різних колій, пошук вільного рухомого складу. 

Створення такого спільного підприємства - відповідь залізничників на 

виклики, які ставить перед нами світова економіка. Саме тому, заклади освіти, які 

дають основні знання нашим молодим спеціалістам,  мають важливий вплив на 

майбутнє українських залізниць у складі ЄС. 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комплексних інформаційних 

технологій Дніпровського національного університету залізничного транспорту 

Семен Цейтлін у своїй праці поставив досить актуальне на даний час питання:чи 

зможе Україна виконати поставлені вимоги з імплементації законодавства ЄС про 

відкритий конкурентний ринок залізничних перевезень і тим самим нарешті 

змінити правила ринку вантажних перевезень? 

Згідно з Угодою про асоціацію, конкурентний ринок вантажних залізничних 

перевезень має запрацювати в Україні з 1 листопада 2022 року.Проте для цього 

необхідно, щоб до 1 листопада нинішнього року Україна ухвалила новий закон 

про залізничний транспорт. 

Ключовою зміною цього законопроєкту є надання перевізникам доступу до 

інфраструктури залізничного транспорту на недискримінаційній основі, як цього 

вимагає ст. 4 Директиви ЄС 2001/14, яку Київ зобов'язався імплементувати. Проте 

такі нововведення зачіпають інтереси державного оператора залізничних 

перевезень "Укрзалізниці" та низки стейкхолдерів. І це є однією з причин 

гальмування євроінтеграційного проєкту. 

Зараз "Укрзалізниця" керує стратегічною інфраструктурою логістики, 

контролює локомотивну тягу та має інформаційні дані, яких більше немає в 

жодного учасника ринку перевезень. Плануючи перевезення та відправляючи в 

порт вантажі, власники вантажів та вагонів позбавлені можливості бачити дані 

про логістичні процеси своїх вантажів залізницею та елементарно не можуть 

відстежувати місцеперебування вагонів. 

Система управління рухом "Укрзалізниці" не передбачає цифрової взаємодії 

приватних залізничних перевізників із власниками вантажу і в ній не представлені 
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власники під'їзних колій, приватних вагонних парків та локомотивів. 

Асиметричність інформації періодично викликає проблеми у плануванні та 

організації логістики перевезень, кризи та навіть сплески цін у пікові сезони 

вантажних перевезень, на що звертають увагу учасники ринку. 

Довгострокове планування особливо важливе для великих учасників 

перевезень, здатних організувати регулярне відправлення  вантажу маршрутами 

Щоб довгострокове планування було відповідальним, воно має бути 

узгоджене всіма учасниками процесу, максимально деталізоване за термінами та 

відповідати пропускній спроможності залізниць.  

Новий закон "Про залізничний транспорт" передбачає саме таку реформу 

організації перевезень. Зокрема: 

- концепція конкурентного ринку передбачає, що у розпорядженні 

державного перевізника залишиться лише стратегічна інфраструктура, без якої 

неможливе здійснення перевезень; 

- держава надасть рівноправний та недискримінаційний доступ до ресурсів 

стратегічної інфраструктури всім користувачам, у межах їхньої компетенції, 

незалежно від форм власності, у тому числі й до інформаційних ресурсів; 

- управління перевезеннями з використанням стратегічної інфраструктури 

здійснюватиметься на підставі довгострокових та оперативних договорів 

(замовлень) учасників перевезень, з урахуванням стану об'єктів стратегічної 

інфраструктури. Всі ці функції мають бути максимально автоматизовані. 

Наступним кроком після ухвалення закону має бути коригування 

нормативної бази організації перевезень (Правил рівноправного доступу до 

стратегічної інфраструктури, Статуту залізниць України, Правил перевезень) та 

перегляд багатьох бізнес-процесів управління залізничним транспортом, взаємодії 

нових керівних органів, договірних відносин учасників перевезень. 

Розробка, погодження та затвердження нормативних документів – тривалий 

процес, і цю роботу необхідно розпочинати зараз. 

Висновки. Отже, співпраця ринків залізничних перевезень України та країн 

ЄС на даний час є дуже важливою для розвитку та відновлення нашої країни. 
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Державна влада має прийняти всі необхідні закони та пришвидшити розвиток 

нашого співробітництва. Перспективи подальшої співпраці нашої країни та 

Європи  полягають не лише в ринках залізничних перевезень, а й у інших 

важливих галузях. Нашим завданням є відповідна підготовка здобувачів освіти 

для досягнення кращого майбутнього. 
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Секція 5. Психології: 

Філіпович Андрій Юрійович -  

магістр з будівництва, викладач вищої категорії, 

студент ІПО НУВГП спеціальність «Менеджмент» 

освітнього рівня «Управління навчальним закладом», м.Рівне  

 

Вплив колективу на особистість і особистості на колектив 

 

Анотація: у статті викладено матеріал, що дає змогу визначити особистість при 

керуванні в процесі певної роботи. 

Основні аспекти впровадження освітнього процесу в навчальній роботі 

педагога.  

При використанні та вивченні даної тези ми маємо змогу отримати певну 

інформацію по конкретному прикладу певних викладачів. 

Розвиток в процесі вивчення певних аспектів має конкретну мету для розвитку 

особистості в колективі та показує певну категорію людей для яких розвиток е 

основним в процесі навчання та вдосконалення. 

Ключеві слова: студент, педагог, навчальний процес, виховання, аспект, 

аутогенне тренування, психологія, управління. 

 

Працюючи у колективі, неможливо не відчувати його впливу. Колектив - 

могутня духовна сила, яка здатна благотворно впливати на особистість. 

Колектив користується такими засобами виховання, як громадська думка, 

переконання, критика, змагання, дія різних організацій. 

Дякуючи впливу колективу забезпечується дотримання існуючих соці-

альних норм - як законів, так і звичаїв, традицій і т. п. 

Особливо велике значення має громадська думка, яка сприяє вихованню 

певних норм громадських відносин. Громадська думка виступає, по-перше, як 
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засіб заохочення поведінки, що відповідає нормам і цілям колективу, шляхом 

вираження схвалення, поваги, надавання почесті, прославляння і, по-друге, як 

засіб примушування членів колективу відмовитись від проступків, які 

суперечать громадській думці, шляхом виявлення осудження, обурення, 

презирства, висміювання. 

Громадська думка не може бути нав'язана силою, її необхідно уважно 

вивчати, щоб вміти опиратись на неї. 

Вплив особистості може виражатись у формі авторитету, керівництва, 

лідерства. 

Авторитет - заслужена повага з боку більшості колективу до особистості і 

її соціальної ролі. Дійсний авторитет вимагає знань, досвіду, розуму, довіри до 

людей, вимогливості до себе і до інших. 

Підвищенню авторитету сприяють принциповість, сміливість, 

безкорисність, чесність, перевага загальної справи над особистим благом. 

Бувають і псевдоавторитети, коли людині помилково приписуються 

неіснуючі заслуги і перебільшуються ті, що вона має. Інколи псевдоавторитет 

створюється хитрощами і обманом оточуючих з корисливою метою. 

Колектив повинен підтримувати дійсні авторитети і скидати фальшиві. 

Авторитетна особистість може і не займати керівну посаду, проте і в ролі 

рядового працівника вона плодотворно впливає на колектив. 

Разом з тим, в управлінській діяльності керівників різних рангів є ряд 

співпадаючих характеристик, які дозволяють змоделювати її основні якості. 

Успішно можна виділити 3 блоки таких якостей. 

Перший блок. Загальні якості: 

 неабиякий інтелект; 

 фундаментальні знання; 

 достатній досвід. 

Другий блок. Конкретні якості: 

 ідейно-моральні; 

 науково-професійні; 
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 організаторські; 

 психофізичні; 

 психолого-педагогічні. 

Наприклад, до ідейно-моральних якостей відносяться такі характеристики 

особистості, які виражають її науковий світогляд, політичну зрілість, культуру, 

моральну мотивацію дій і т. ін. 

Науково-професійні якості включають знання і досвід, які характеризують 

техніко-економічну і управлінську компетентність, теоретичний і практичний 

рівень цієї компетентності. 

До організаторських якостей відноситься все те, що пов’язане з вмінням 

підбирати і розставляти кадри, планувати їх працю, забезпечувати чіткий 

контроль і т.п. 

Психофізичні якості - соматичні і психічні дані, які необхідні працівнику 

управлінської професії (добре здоров'я, схильність до системного мислення, 

розвиненість уяви, тренування пам’яті, вольова підготовка). 

Третій блок. Специфічні особисто-ділові якості. 

Управлінська професія пред’являє високі ідейно-моральні вимоги до 

особистості. Ідейно-моральне обличчя керівника - це той остов, на якому 

тримаються всі його особисто-ділові якості. Керівник може бути компетентним 

спеціалістом, володіти неабиякими організаторськими даними, але якщо він не 

відзначається ідейно-моральною зрілістю, вмінням відстоювати свої 

світоглядницькі позиції, заражати людей ентузіазмом, - тоді йому не по плечу 

нелегка ноша керівника. 

Є керівники, які загальновизнані як професійно-компетентні організатори, 

однак вони непопулярні у колективі, до них не відчувають глибоких особистих 

симпатій, їх поважають, цінують як спеціалістів, однак підпорядковані не 

відчувають особливої готовності йти за ними “у вогонь і воду”. В чому і 

причина подібного “половинчастого” відношення людей до таких керівників, 

чому ж механізм привабливості не спрацьовує позитивно у повній мірі? 

Ретельне вивчення цього явища показало, що подібні керівники не 
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приділяють належної уваги  “технології” самовираження  ідейно-моральних, 

науково-професійних і організаторських даних, й це неприпустимо. 

Для того, щоб підпорядковані пройнялися особистою симпатією до ке-

рівника, їм недостатньо того, що їх керівник компетентно-діловий, тямущий 

організатор. 

Наприклад, не всі керівники вміють швидко “вписуватися у колектив”, 

привернути людей до відвертості, рахуватися з їх точками зору. Деякі з них 

безапеляційні у своїх міркуваннях, інтонація їх голосу свідчить про 

неприйняття будь-яких заперечень. 

Вміння вести себе з людьми, приваблювати їх до себе, ладити з ним 

вимагає наявності деяких специфічних якостей і постійного їх удосконалення. 

Такими є психолого-педагогічні якості. 

Психолого-педагогічні якості надають “технологічну” виразність усім 

іншим особисто-діловим якостям керівника. І це має істотне значення для 

затвердження його авторитету, для підвищення ефективності управління в 

цілому. 

Можна виділити дві підструктури психолого-педагогічних якостей 

керівника. 

У першу підструктуру  входять такі якості: 

 комунікабельність; 

 емпатичність; 

 красномовність; 

 візуальність. 

До другої підструктури входять психоаналітичні якості і стресостійки 

якості. 

Перша група якостей зорієнтована на створення ефекту особистої 

привабливості керівника. 

Друга - на удосконалення керівника як особистості, на самоуправління 

його психічними процесами. 

Комунікабельність - це вміння швидко встановлювати контакт з людьми, 
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“входити” у колектив. 

Емпатичність - охоплення настрою людей, виявлення їх установок і 

очікувань, співпереживання їх переживанням. 

Візуальність - зовнішня привабливість особистості. 

Красномовність вміння навіювати (сугестія) і переконувати словом. 

Психоаналітична якість - це самоконтроль, самокритичність, самооцінка 

своїх проступків. 

Стресостійкі якості - фізична тренованість, самонавіюваність, вміння 

переключатися і керувати своїми емоціями. 

Виокремлення у структурі особисто-ділових якостей керівника психолого-

педагогічних якостей має, перш за все, практичне значення. 

По-перше, цим обґрунтовується необхідність пошуку людей, що володіють 

природними можливостями для формування психолого-педагогічних якостей. 

Особливо важливо приймати це до уваги при підборі кадрів у резерв 

висування на управлінські посади. Цілий ряд психолого-педагогічних якостей 

базується на спеціальних здібностях людини. 

По-друге, з метою удосконалення стилю роботи керівників доцільно 

придавати серйозне значення таким проблемам як самопрезентація, ораторська 

майстерність, форми і методи спілкування. Керівникам корисно також 

оволодівати навичками психоаналізу, підстрахування себе від стресового стану. 

Висновок: Загальновідомо, що успішне втілення в життя задуманих справ 

реальне тільки тоді, коли на всіх дільницях стоять люди не тільки безсумнівно 

віддані, але люди дійсно освічені, із великими здібностями, талановиті люди. 

В сучасних умовах загострюється “попит” на талановитих організаторів, на 

пошук і висунення організаторів по двом основним критеріям: 

 гідний бути на чолі людей; 

 чи здатний очолювати їх? 

Разом з тим, в управлінській діяльності керівників різних рангів є ряд 

співпадаючих характеристик, які дозволяють змоделювати її основні якості. 

Наприклад, до ідейно-моральних якостей відносяться такі характеристики 



99 
 

особистості, які виражають її науковий світогляд, політичну зрілість, культуру, 

моральну мотивацію дій і т. ін. 

Науково-професійні якості включають знання і досвід, які характеризують 

техніко-економічну і управлінську компетентність, теоретичний і практичний 

рівень цієї компетентності. 

До організаторських якостей відноситься все те, що пов’язане з вмінням 

підбирати і розставляти кадри, планувати їх працю, забезпечувати чіткий 

контроль і т.п. 

Психофізичні якості - соматичні і психічні дані, які необхідні працівнику 

управлінської професії (добре здоров'я, схильність до системного мислення, 

розвиненість уяви, тренування пам’яті, вольова підготовка). 
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Особистість і авторитет керівника 

Анотація: у статті викладено матеріал, що дає змогу визначити особистість при 

керуванні в процесі певної роботи. 

Основні аспекти впровадження освітнього процесу в навчальній роботі 

педагога.  

При використанні та вивченні даної тези ми маємо змогу отримати певну 

інформацію по конкретному прикладу певних викладачів. 

Розвиток в процесі вивчення певних аспектів має конкретну мету для розвитку 

особистості в колективі та показує певну категорію людей для яких розвиток е 

основним в процесі навчання та вдосконалення. 

Ключеві слова: студент, педагог, навчальний процес, виховання, аспект, , 

психологія, управління. 

 

Важливою суб’єктивною умовою успішної діяльності керівника є його 

особистий авторитет. 

Стосовно до управління, під авторитетом особистості розуміють той 

вплив, який вона (особистість) справляє на людей, те визнання, яким вона 

користується серед них. 

Авторитет виступає як своєрідний вид громадських стосунків, як 

відношення між керівником і підлеглими з активним прямим і зворотним 
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зв’язком. Не випадково авторитет керівника чинить безпосередній вплив на 

стан усіх відносин в колективі, на взаємовідносини між його членами. 

Авторитет керівника має соціальне і політичне значення: наявність цього є 

підтвердження громадською думкою відповідності керівника посаді, яку він 

займає, вірності делегування йому відповідних повноважень. 

Авторитет керівника - важливий фактор надійності системи управління. 

Визнання і поважання керівника людьми створюють у них психологічну 

схильність до співробітництва з ним, викликають добровільне підкорення його 

вимогам, зацікавленість в отриманні від нього оцінки своїх дій. 

Як здобувається авторитет? 

Психологічне сприйняття керівника підлеглими пов’язане з самого 

початку з їх оцінкою громадського престижу його посади. Чим більше обсяг 

посадових повноважень, економічних можливостей, якими володіє керівник, 

тим сильніший психологічний ефект, який справляє його посада на людей, тим 

вище її громадська  репутація. 

Високопрестижна посада як би “працює” на формування психологічних 

передумов для затвердження авторитету керівника: по відношенню до нього як 

особистості, формуються у людей певні почуття, соціальні установки. 

очікування, настрій і т.д. 

Схематично взаємозв’язок престижу посади і особистого авторитету 

можна подати у вигляді ваги: на одній шальці - престиж посади, на іншій - 

авторитет особистості керівника. Рівновага ваги свідчить про правильне 

співвідношення престижу посади і дій керівника по затвердженню свого 

авторитету. Коли шалька ваги, де знаходиться престиж посади, переважує 

шальку, де знаходиться авторитет особистості керівника, тоді в наявності його 

посадова невідповідність. Якщо ж навпаки: особистий авторитет керівника 

переважує престиж його посади - тоді це свідчить про наявність у нього 

управлінського запасу міцності, можливості підвищення його в посаді. 

Ніяка посада сама по собі не забезпечує авторитету керівника. 

Бажаєш бути авторитетним - будь вимогливим до себе (це - перш за все), 
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будь зразком дисциплінованості, відповідальності, сумлінності. Все це повинно 

бути зорієнтовано на здобування довіри людей до своїх дій, до себе як 

особистості. 

Довіра - морально-психологічна основа авторитету. Поза довірою людей 

до керівника не може бути авторитету, яка б при цьому не була престижна 

посада. Ось чому керівник постійно повинен бути занепокоєний тим, наскільки 

люди довіряють йому, тобто вірять у його знання 1 досвід, у його особисті 

якості. 

Керівник, який не довів свого вміння об’єднати, скерувати працю 

спеціалістів, часто-густо буває небажаним для суспільства. 

Важливою умовою здобуття і затвердження довіри людей є активна ді-

яльність керівника по забезпеченню в них високого почуття соціального 

оптимізму, здорової громадянської самосвідомості. 

Ця діяльність виявляється у створенні умов для повної реалізації трьох 

статусів працівника: соціального, службового, персонального.   

Соціальний статус: дотримання конституційних прав і обов’язків, 

громадських повноважень, визначених громадянським правопорядком і 

мораллю. 

Службовий статус: чітка регламентація службових прав і обов’язків 

працівника, використовування його у відповідності із професійною 

кваліфікацією, систематична і справедлива оцінка особисто-ділових якостей. 

Персональний статус: задоволеність працівника своїми товариськими 

стосунками у групі, схильність до виявлення своїх здібностей, уподобань. 

Для реалізації названих статусів працівника необхідно: 

 добре знати і неухильно дотримуватись існуючих законів і норм моралі, 

постійно розвивати у виробничих колективах демократичні починання; 

 орієнтуватись в особисто-професійних можливостях працівників, чітко 

визначати їх службові функції, створювати необхідні умови для 

ефективної і якісної праці, вміло використовувати систему 

матеріального і морального стимулювання; 



103 
 

 забезпечувати психологічну сумісність працівників у колективі, 

створювати у ньому здоровий морально-психологічний клімат. 

Ніщо так не шкодить авторитету керівника, як неувага до людей, 

зарозумілість, номенклатурний снобізм. 

Бути керівником - це означає вміти надихати людей, залучати їх до 

вирішення поставлених завдань, формувати у них велике почуття колективної 

відповідальності, ділової самостійності, пробуджувати у кожного загострену 

потребу пошуку нових резервів підвищення продуктивності праці. 

Керівник покликаний добиватися того. щоб кожний працівник мав реальні 

умови для виявлення своїх професійних знань, досвіду, багатства свого 

особистого потенціалу, був задоволений своїм становищем у колективі . 

Для здобуття довіри людей, зміцнення авторитету керівника велике 

значення має його вміння використовувати управлінське мистецтво. 

Вправний керівник - втілення соціального оптимізму, “віри” в людей, 

захопленості працею. В його діяльності неминучі труднощі і конфлікти, але 

необхідно прагнути їх професійно грамотно переборювати, не нагнітати 

обставини у колективі і навіть в екстремальних умовах виявляти витримку. 

Такого керівника поважають, відчувають до нього глибоку людську симпатію. 

Довіра до керівника у багатьох випадках залежить і від його “відкритості" 

до критики, у зацікавленому відношенні до інших точок зору. 

“Ювелірним” мистецтвом керівника можна назвати активізацію 

відношення до роботи працівників, вироблення й них здорових соціальних по-

чуттів. 

Праця керівника по питомій вазі творчих елементів, що входять до неї, 

прирівнюється до праці вченого, художника, композитора. Праця керівника 

вимагає активного виявлення творчих здібностей і системності мислення. 

Такою є одна із “внутрішніх” особливостей діяльності і становища керівника як 

особистості. 

Другою особливістю є його постійна нервово-психічна напруженість у 

зв’язку із покладеною на нього відповідальністю, як на особу, що 
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безпосередньо відповідає за виконання планових завдань, за морально-психоло-

гічний стан колективу, за поведінку підпорядкованих. 

Звичайно, керівнику, як особистості, властиві людські слабості. Проте, 

оскільки йому довірено керувати іншими, він повинен справлятися з ними. 

Керівнику бажано володіти трьома “Д”: 

 доступністю; 

 доброзичливістю; 

 добропорядністю. 

Люди цінують керівника як чарівну людину, тонкого психолога, що 

здатний з професійною компетентністю вирішувати виробничі завдання. Щоб 

володіти такими трьома "Д", необхідно: 

 щиро поважати людей; 

 бути принципово вимогливим до себе; 

 і, що особливо важливо, - “відкритим” до громадської думки, до 

критичних зауважень. 

Про зрілість керівника часто судять по його відношенню до критики. Тут 

наочно перевіряється його доступність, доброзичливість і добропорядність. 

Керівник, який володіє цими якостями, не допустить, щоб у ньому 

заговорив голос ураженого самолюбства, не розцінить критику, як замах на 

престиж своєї посади і особистий авторитет. 

Не менш важлива і самокритичність керівника. 

У взаємовідносинах керівника із підлеглими виявляється цікава соціально-

економічна закономірність: чим ближче він до людей, чим частіше спілкується 

з ними, тим менше психологічне значення має для них посада, яку він займає, 

проте загострюється інтерес підлеглих до його особистих якостей, культури 

управлінського спілкування. 

Вертикаль “керівник – підлеглий” пронизує всі відносини в колективі, 

надає його духовній атмосфері відповідну морально-психологічну за-

барвленість. Наприклад, обстеження на ряді підприємств показали, що до 20% 

звільнень працівників за власним бажанням викликані нетактовністю, 
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тенденційністю, причепливістю керівників. 

Наївно вважати, що підпорядковані завжди ведуть себе правильно. 

Але беззаперечно і те, що тон у взаємовідносинах в колективі, приклад 

вмілої їх побудови призваний показувати керівник. 

У зв'язку з цим можна порекомендувати керівнику притримуватися нижче 

наведених принципів управлінського спілкування: 

1. Активно викликати до життя інтелектуальний потенціал працівників, 

приваблюючи їх до більш яркого виявлення своїх професійних знань, досвіду і 

особистих здібностей. 

Ріст загального і професійного рівня сучасних працівників, розвиненість їх 

мислення, багатство здібностей - все це актуалізує значення для них 

виробництва, як сфери активного самовираження, й тому створення умов, при 

яких працівники отримують можливість активно мислити, виявляти ініціативу, 

нести повноту відповідальності за доручену справу, є одним із принципів 

побудови взаємовідносин керівника з підлеглими. 

Його широко використовують талановиті організатори. Керівник, який 

вміє розкрити особистий потенціал підлеглих, користується у них найбільшою 

довірою. Окрім того, це має і економічне значення, тому що, за рахунок 

посилення ефекту  самовираження  працівників можна значно підвищити 

продуктивність праці. 

2. Чітко визначити посадову компетенцію (завдання, обов’язки, права) 

кожного працівника, давати вказівки конкретно і створювати умови, що 

необхідні для їх виконання. 

Сувора регламентація службових дій підлеглих, зміст їх виробничих 

функцій - необхідна умова для формування у них ділової впевненості, для 

розвитку своїх здібностей. Подібна упорядкованість службових функцій 

підлеглих дозволяє більш ефективно оцінювати вклад кожного у загальну 

справу. 

3. Оказувати довіру працівникам, виявляти щирий інтерес до їх точки зору, 

до критичних зауважень, делегувати їм свої посадові повноваження. 
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Делегування повноважень нижестоячим ланкам керівництва допомагає 

розвантажити центральну ланку керуючих систем від тих проблем, які можна 

вирішити на місцях. 

4. Раціонально використати свій робочий час, розподіляючи його у суворій 

відповідності з тими завданнями, вирішенням яких необхідно займатись, 

постійно працювати над собою. 

Висновок: Чим більший колектив, тим ширше коло проблем, які 

вимагають уваги працівника, тому необхідно задіяти усіх підпорядкованих, 

захопити їх роботою. Важливо правильно співвіднести повсякденно 

вирішуванні завдання із своїм посадовим призначенням, з перспективою 

розвитку організації. 

Багато керівників з більшою охотою займаються технічними питаннями, а 

ніж управлінськими. Звідси і такі дані: органи управління вирішують тільки 

третину завдань, що необхідні для успішної роботи виконавців. В підсумку 

інтелектуальний потенціал, професійний досвід багатьох керівників не 

використовується оптимально, вони не привносять в управлінську діяльність 

елементи творчості. 

Нерідко робочий час керівника використовується неефективно.  

Думка “все роби сам” наносить велику шкоду управлінню, тому що 

“потонувши у текучці справ”, керівник не виконує - своїх прямих обов'язків, 

мало працює над собою, прикриває бездіяльність окремих підлеглих власним 

авторитетом. 
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Фактори формування соціально-психологічних відносин у колективі 

 

Анотація: у статті викладено матеріал, що дає змогу визначити основні 

фактори відносин у колективі. 

Основні аспекти впровадження освітнього процесу в навчальній роботі 

педагога.  

При використанні та вивченні даної тези ми маємо змогу отримати певну 

інформацію по конкретному прикладу викладачів. 

Розвиток в процесі вивчення певних аспектів має конкретну мету для розвитку 

особистості в колективі та показує певну категорію людей для яких розвиток е 

основним в процесі навчання та вдосконалення. 

Ключеві слова: студент, педагог, навчальний процес, виховання, аспект, 

відносини, психологія, управління. 

 

В кожному трудовому колективі складається соціально-психологічна 

спільність: система різноманітних соціально-психологічних процесів і стану. 

Вона виступає як об’єктивна реальність, будучи обов’язковою умовою 

життєдіяльності колективу, важливим фактором його саморозвитку. 
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У соціально-психологічній спільності трудового колективу закладені 

великі резерви затвердження колективних принципів у свідомості людей, 

підвищення їх відповідальності і захопленості справою. 

Щоб впливати на свідомість людей, необхідно пізнати основні 

характеристики соціально-психологічної спільності колективу, оволодіти 

механізмом її дії. Це можливо при серйозному вивченні тих факторів, які 

безпосередньо впливають на формування соціально-психологічної спільності 

колективу. При виявленні їх співвідношення і взаємозалежності. 

Можна виділити три групи таких факторів: 

Перша група: 

 загальні умови праці і основні завдання; 

 співвідносність індивідуально- і громадсько-психологічних якостей 

людей; 

 різноманітність їх інтересів і суспільних контактів. 

Друга група: 

 задоволеність умовами праці і досягненням поставлених виробничих 

завдань; 

 задоволеність своїм перебуванням у колективі; 

 задоволеність особистим спілкуванням з членами колективу. 

Перша група факторів виступає як ряд суб’єктивних і об’єктивних 

обставин, які необхідні для того, щоб у рамках трудового колективу 

здійснювався процес соціально-психологічного зближення людей. Конкретно 

це виявляється у сприятливому перебігу важливих соціально-психологічних 

процесів у колективі, в утворенні і формуванні властивих йому соціально-

психслогічних станів. 

В колективі, де працівники мають добрі умови праці, захоплені ви-

рішенням виробничих програм і завдань, є передумови не тільки для вста-

новлення міцних зв'язків технологічного, економічного і ідейно-морального 

характеру, але і формування цілого ряду специфічних соціально-психологічних 

взаємозв’язків. 
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Подібне можна сказати і про співвідносність індивідуально- і суспільно-

психологічних якостей членів колективи, про важливість різноманітності їх 

інтересів і громадських контактів. 

Наявність загальних умов праці і виробничих завдань, психологічної 

сумісності і “віяла” вибору товаришів по інтересам і захопленням - обов’язкова 

група факторів зміцнення соціально-психологічних відносин колективу. 

До другої групи факторів соціально-психологічної консолідації 

працівників відноситься усе те, що зв’язане із забезпеченням задоволеності 

кожного працівника умовами праці і досягненнями у вирішенні виробничих 

завдань, своїм положенням у колективі, своїми офіційними і неофіційними 

відносинами. 

Як би не була важлива наведена вище перша група факторів, не можна 

перебільшувати її значення для згуртовування колективу. У зв’язку з цим 

значна роль другої групи факторів. 

Дуже важливо, щоб у колективі склалися такі соціально-психологічні 

відносини як довіра, взаємні симпатії, гордість за колектив, вміння 

співпереживати. 

Практика засвідчує, що успіх впровадження колективної організації праці, 

створення госпрозрахункових бригад знаходиться у немалій залежності від цих 

стосунків. Якщо члени колективу не відчувають довіру до окремих товаришів, 

виявляють до деяких з них антипатію і т.п., тоді це обов’язково позначиться 

негативно на характері соціально-психологічних, техніко-організаційних, 

госпрозрахункових, моральних і інших відносин. Створення у колективі 

здорових соціально-психологічних відносин вимагає кропіткої роботи 

керівника із колективом. При цьому він повинен добре орієнтуватися у тому, 

наскільки члени колективу задоволені умовами праці, вирішенням поставлених 

перед ними виробничих завдань, своїм положенням у колективі, контактами з 

товаришами. 

На практиці часті випадки, коли, здавалося б, у благополучному колективі 

багато працівників не задоволені умовами праці чи своїм положенням в ньому. 
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Тут явно спрацьовує соціально-психологічний механізм пристосовництва. 

Люди виконають свої службові і громадські обов’язки, не сваряться, проте і 

активно не використовують свої відповідні права, просто співіснують у 

колективі. Це руйнівно впливає на відносини у колективі, робить його 

неміцним. 

Матрицею функціонування соціально-психологічної спільності є соці-

ально-психологічні процеси, тобто: адаптація, комунікація, ідентифікація, 

інтеграція. Названі процеси стійкі, мають місце у кожному підрозділі 

виробництва і здійснюють вплив на його організацію і управління. 

На основі цих процесів формуються соціально-психологічні стосунки 

довіри (недовіри), симпатії (антипатії)', загального настрою (відокремленості) і 

інші. 

Адаптація як процес пристосування поведінки людини до умов праці, до 

людей, до норм колективу і його традицій обумовлює у того, хто адаптується, 

відповідних уявлень, викликає необхідність зайняти певну позицію. 

Виділяють конкретні види адаптації: професійну, моральну, правову. 

Професійна адаптація відноситься до процесу засвоєння працівником 

професійних вимог, моральна - моральних характеристик колективу, правова - 

правових нормативів. 

Існує також соціально-психологічний вид адаптації, сенс якої полягає у 

пристосуванні людини до соціально-психологічних умов життя соціального 

шару чи групи, сім’ї або трудового колективу. 

Для керівника дуже важливо, приходячи у новий колектив, не нехтувати, 

відкидаючи відразу ж традиції, які у ньому склалися, рахуватися з думкою 

лідерів колективу і т.ін. Невдача багатьох керівників, які очолили новий 

колектив, частіше всього пояснюється їх невмінням або небажанням самим 

пройти період соціально-психологічної адаптації. 

Велику гостроту проблема адаптації набуває при вступу молодої людини 

на виробництво. Як відомо, найбільший відсоток плинності кадрів складають 

молоді працівники. 
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Серед мотивів звільнення з організації значне місце займають мотиви, які 

пов’язані з тим, що робітники не змогли адаптуватися у колективі. У тих 

колективах, де керівники і колеги надають новачкам всебічну допомогу у 

адаптації до професійних, моральних, правових, соціально-психологічних умов, 

вони стають кваліфікованими працівниками значно швидше. 

Спілкування немислиме без постійного обміну інформацією, духовного 

взаємозбагачення. 

З підвищенням культурно-освітнього рівню людей комунікаційний бік їх  

спілкування стає більш динамічним і багатогранним. 

Значна частина офіційної інформації успішно освоюється за допомогою  

комунікаційного процесу спілкування. Даний процес впливає на формування 

соціальних установок і ціннісних орієнтацій членів колективу на активність 

його громадської думки, стан колективного настрою. 

Як показали дослідження, приблизно 30-35% із загального обсягу 

інформації, доведеної засобами масової інформації, її уміле використання у 

колективі спочатку опосередковується і потім передається далі через особисті 

контакти людей. 

Психологи вважають, що від розподілення потоків інформації, її вмілого 

використання у колективі у багатьох випадках залежить такий його стан, як 

спрацьованість, функціональна ефективність, організація колективу, рівень 

керованості. Звідси підвищена увага до проблем інформаційної взаємодії в 

умовах колективної діяльності. 

При її вирішенні виникає необхідність: 

 в оптимізації кількісного складу колективу; 

 у відповідному плануванні розміщення робочих зон; 

 у визначенні місця знаходження управлінської ланки; 

 у використанні можливостей засобів інформації. 

Комунікаційний процес відіграє істотну роль у розвитку міжособистих 

(неофіційних) відносин працівників. Можна навести приклад, коли оволодіння 

новою технікою і технологією, поліпшення санітарно-гігієнічних і економічних 
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характеристик праці не приводили до скорочення числа працівників, що 

звільняються, а навпаки, стимулювали їх покидання організації. 

Вивчення цих факторів показало, що при різних мотивах звільнення за 

власним бажанням багатьох працівників спонукала до цього одна причина, а 

саме; техніко-економічна реорганізація виробництва, в силу якої наступив 

певний розрив інформаційних зв’язків, що склалися. Така ситуація 

спровокувала у працівників загострене сприйняття самих різноманітних 

життєвих обставин. 

При організації виробництва необхідно створювати об’єктивні передумови 

для сприятливого перебігу комунікаційного процесу. Наприклад, у тих 

організаціях, де в силу особливостей технології утруднено, уведені спеціальні 

(додаткові) перерви на 5 - 10 хвилин. Економічні підрахунки підтверджують, 

що така “втрата” робочого часу повністю компенсується високими 

показниками трудової дисципліни, продуктивності праці. Досягається це у 

багатьох випадках за рахунок зміцнення неофіційних стосунків працівників, їх 

колективних взаємовідносин за допомогою упорядкування комунікаційних 

процесів. 

Найважливішою особливістю спілкування є те, що воно здійснюється 

людьми на основі їх міжособистого сприйняття. Враження, оцінки, думки, які 

виникають - при контакті, відіграють істотну роль у побудові офіційних і 

неофіційних відносин, в особистому взаємозбагаченні членів колективу. 

Міжособисті сприйняття сприяють процесу ідентифікації тобто 

уподібнення, ототожнення будь-кого з ким-то. Популярно про ідентифікацію 

сказав відомий психолог Л.С.Виготський: це психологічний процес, коли, 

наприклад, читач (глядач), сприймаючи художній твір, ототожнює себе із його 

героєм. 

Існує декілька видів ідентифікації: 

 ємоційниа, для якої характерна спільність переживань, утворення 

ідентичних почуттів; 

 ціннісно-світоглядницька, коли хтось сприймає погляди, точку зору 
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іншої людини; 

 поведінська, коли одна людина відтворює образ дії іншої людини. 

Ідентифікація має місце у будь-якому колективі, як процес усвідомленого 

або неусвідомленого сприйняття членами колективу будь-яких цінних або 

імпонуючих їм духовному складу якостей, характеристик авторитетних людей, 

літературних героїв. 

Ідентифікація - це виявлення потреб людини в оволодінні соціальними 

ролями, у надбанні життєво важливих якостей сумісного спілкування. За 

допомогою ідентифікації реалізується соціальне самозбагачення особистості, 

це ще раз підтверджує високу відповідальність виробничого колективу (сім'ї) за 

створення об’єктивних і суб’єктивних умов для спрямованого перебігу 

ідентифікації. 

Для ідентифікації характерні 3 механізми відтворення особистістю 

почуттів, думок, дій, адекватно відображуючих будь-яке джерело сприй-

няття: 

 наслідування (імітація); 

 звірення (зіставлення); 

 захоплення. 

Наслідування загально прийнято розглядати як копіювання, повторення. 

Звірення виступає як порівняння особистістю будь-яких своїх якостей із 

якостями іншої особи і внесення на цій основі корекції у свої виявлені якості. 

Захоплення - це неусвідомлювана орієнтація на дії тієї чи іншої особи. 

У дитячому віці ідентифікація найкращим чином забезпечує засвоєння 

дітьми найважливіших моральних норм і навичок громадської поведінки. 

Особливу роль у цьому процесі виконують батьки. Період найбільш вираженої 

ідентифікації дітей з батьками становить від 3-х років до підліткового віку. 

Потім починається послаблення цього процесу у силу розвитку самосвідомості 

молоді. 

Разом з тим ідентифікація не припиняється. 
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Входження молоді у трудовий колектив загострює у неї потребу 

наслідування зразкам, еталонам професійного і ідейно-морального характеру. У 

цьому зв’язку актуалізується значення особистого прикладу керівників 

виробництва, наставників, кадрових робітників, різнобічної виховної роботи. 

Ідентифікація може бути не тільки позитивною, але й негативною. 

У деяких виробничих колективах тон інколи задають працівники не з 

кращими моральними позиціями. 

Негативній ідентифікації піддаються частіш всього молоді працівники, а 

також ті хто слабохарактерні, не принципові, схильні до порушення трудової 

дисципліни. У припиненні подібної ідентифікації вирішальне слово належить 

керівнику, громадському активу колективу, ідейно-виховної роботи. 

При сприятливому перебігу названих вище процесів (адаптаційного, 

комунікаційного, ідентифікаційного) у рамках колективу успішно реалізується 

процес  інтеграції. Це - формування особливого типу зв’язків, які характерні 

для соціально-психологічної спільності людей. 

Конкретно даний процес виступає у вигляді досягнення психологічної 

сумісності людей. 

Інтеграція веде до встановлення у колективі ціннісно-орієнтаційної 

спільності людей, до зростаючої задоволеності їх своїм колективом, сумісною 

трудовою діяльністю. Інтеграційний процес обумовлений колективною 

організацією праці. Фактом утворення у колективі соціально-психологічної 

спільності, він є важливим фактором побудови високоорганізованого 

колективу. При сприятливому його перебігу такі характеристики людських 

відносин, як взаємна довіра і симпатія, гордість за свій колектив. вміння 

співпереживати, властиві як офіційним (службово-громадським), так і 

неофіційним (міжособистим) взаємозв’язкам. 

Подібна соціально-психологічна змістовність громадських стосунків 

колективу сприяє затвердженню моральної зрілості. 

Узагальнюючим показником інтеграційного процесу виступає згуртова-

ність колективу. Практика підтверджує, що закріплення згуртованості ко-
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лективу передбачає діяльність керівника по запобіганню виникнення у ньому  

конфліктних  ситуацій, по оперативному їх гасінню або нейтралізації. При 

цьому не бажані не самі по собі конфлікти. Без них не може бути життєвого 

процесу. Головне, щоб у результаті їх вирішення йшло у минуле відживаюче, 

перешкоджаюче росту людей як особистостей. 

Висновок: У педагогічних колективах бувають такі конфлікти, вирішення 

яких роз’єднує людей. Наприклад, нечасто виникають конфлікти в навчальному 

закладі  між педагогами і майстрами через незадовільну організацію і об-

слуговування робочих місць. Інколи такі конфлікти вирішуються шляхом 

послаблення дисциплінарних вимог, зниження норм праці, коректування 

планових завдань і т.п. 

Все це невідворотно веде до “корозії” колективних відносин, а тому й 

порушує нормальний хід інтеграційного процесу. 

Не допускати подібних явищ - одне із, завдань управління. 
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ЦІНІСТЬ ОРІЄНТАЦІЇ НА ОСОБИСТІСТЬ В КОЛЕКТИВІ 

Анотація: у статті викладено матеріал, що дає змогу визначити чи потрібно 

орієнтуватися на особистість працівників на підприємстві. 

При використанні та вивченні даної тези ми маємо змогу отримати певну 

інформацію по конкретному прикладу певних працівників. 

Розвиток в процесі вивчення певних аспектів має конкретну мету для розвитку 

особистості в колективі та показує певну категорію людей для яких розвиток е 

основним в процесі праці та вдосконалення. 

Ключеві слова: цінність, особистість, авторитет, психологія, управління. 

 

Психолого-педагогічні якості потребують постійного практичного 

удосконалення. Досвід їх застосування надає їм найбільшу пластичність і 

природність. “Не можна по книзі навчитися писати вірші, літати на аероплані, 

виховувати в себе необхідні для актора здібності,” - говорив Є. Вахтангов. 

Щось подібне можна сказати і про ефект особистої привабливості 

(чарівності). 

Він досягається у результаті величезної праці особистості над собою, 

навмисних вправ у розвитку своїх психолого-педагогічних якостей. 
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В зв’язку з цим особливе значення має володіння технікою 

самопрезентації. (Презентація (від лат. рraesento) - передаю, вручаю). 

Особисті властивості вихователя і талант його лише виграють від цього 

засвоєння техніки педагогічної справи. 

Оволодіння “технікою” особистої привабливості (чарівності) допомагає 

керівникам впливати на соціально-психологічний механізм сприйняття своїх 

дій, себе, як особистості, тими, з ким вони працюють, постійно спілкуються.  

Які ж складові “техніки” особистої привабливості? 

Відомий режисер і театральний художник Н.П.Акімов підмітив, що “навіть 

при відсутності будь-яких істотних проявів людей, що нас оточують, по 

відношенню то найтонші відтінки їх поведінки нами враховуються і впливають 

на наше самопочуття” . 

Найбільш вражаючий вплив на людей робить обличчя людини, яку 

сприймають. Психологічні дослідження свідчать про те, що багато хто при 

визначенні свого відношення до незнайомих йому людей виходять із того 

самого першого враження, яке на них здійснює  міміка. 

Не всі люди мають приємні і привабливі обличчя, володіють своєю 

мімікою. В одних – “колючий” погляд, у інших - холодний вираз обличчя. 

Проте можна бути суворим, але не припускатись виявів злості на своєму 

обличчі, роздратування по відношенню до чиїхось дій, тому що люди улов-

люють це і фіксують, що відображається на їх морально-психологічному стані, 

формують певні установки і орієнтації. 

У зв’язку з цим занотуємо психологічний нюанс, який дуже важливо не 

упускати з уваги вищій ланці управління організацією. Він полягає у тому, що 

багато працівників організації знають їх тільки “в обличчя” і по загальному 

враженню створюють свою уяву про людські якості керівників, а інколи по 

асоціації судять і про їх ділові якості. 

Щоб керувати виразом свого обличчя, необхідно, перш за все, навчитися 

володіти своїм настроєм, активно використовуючи для цієї мети аутотренінг. 

Оволодіння аутотренінгом корисно не тільки для комунікабельності керівника, 
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але і для поліпшення стану його здоров'я, тому що той, у кого доброзичливий 

вираз обличчя, розслаблюється і внутрішньо. 

Вміння себе показати багато що надолужує, багато дечого спокутує, 

усьому надає буття, особливо, коли умови і здібності “сприяють”. Керівники, 

які володіють приємними  манерами  поведінки, а сюди входять і міміка, і 

жести, і постава, і навики спілкування - користуються прихильністю людей. 

Гарні манери допомагають швидко адаптуватися у будь-якій обстановці, 

спрощують встановлення комунікаційних зв'язків з людьми, підвищують 

можливості впливу на них. Досвідчений організатор знає, що одна манера 

поведінки прийнятна при субординаційному спілкуванні, інша - при службово-

товариському чи дружньому. 

Різні також манери поведінки (спілкування) і з різними соціальними 

прошарками: з жінками і чоловіками, кадровими працівниками і молоддю і т. д. 

При всьому цьому манерам поведінки керівника повинна бути притаманна 

одна особлива риса - це дотримання педагогічного такту. 

Педагогічний такт - це одна із важливих умов і засобів психолого-

педагогічного впливу особистості на людей. Педагогічний такт передбачає 

підвищену чуйність до оточуючих і вміння знайти таку форму звернення до 

людини, яка дозволила б йому зберегти особисту гідність. 

Висновок: Значним резервом підвищення культури управління, як і 

раніше, залишається все те, що відноситься до вміння працювати з людьми. 

Діяльність керівника - це постійне спілкуванні з колективом і з окремими 

працівниками. Наприклад, майстер біля ¾ години свого робочого часу витрачає 

на  міжособисті відносини, а тому йому необхідно бути товариським, вміло 

контактувати з людьми. Практично це досягається тим, що багато 

господарських керівників поєднують у собі глибокі професійні знання, 

організаторську підприємливість із здатністю розуміти тонкі духовні 

взаємозв’язки, які мають місце у колективі, виявляти щиру повагу до особистої 

гідності своїх підлеглих. 
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Основні напрямки психогігієни праці вчителя в навчальному процесі  

 

Анотація: у статті викладено матеріал, що дає змогу визначити наскільки 

вміння слухати та вміння володіти словом важливий при викладанні дисциплін 

в навчальному процесі. 

Основні аспекти впровадження освітнього процесу в навчальній роботі 

педагога.  

При використанні та вивченні даної тези ми маємо змогу отримати певну 

інформацію по конкретному прикладу певних викладачів. 

Розвиток в процесі вивчення певних аспектів має конкретну мету для розвитку 

особистості в колективі та показує певну категорію людей для яких розвиток е 

основним в процесі навчання та вдосконалення. 

Ключеві слова: учень, вчитель, слово, школа, навчання, процес. 

 

Наочним прикладом виявлення уваги до дітей є вміння їх слухати. 

Від вміння слухати, виявлення уваги до співбесідника дуже багато 

залежить - його прихильність до довірливості і сміливість висловлювання.  
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Звичайно, від зацікавленого відношення до отримуваної інформації, від 

надання співбесіднику можливості висловитися дуже багато залежить його 

прихильність до довірчості висловлювань. 

Вчитель, який вміє говорити з людьми професійно грамотно і задушевно, 

володіє підвищеним ефектом особистого впливу на їх свідомість. 

Враження про вчителя дуже сильно залежить від того, наскільки дохідливо 

і діловито він ставить завдання учням, терпеливо роз'яснює у разі необхідності 

шляхи їх вирішення. 

Людей особливо приваблює шаноблива манера розмови з ними, 

зворушливість і сердечність. Ось такі фрази, як “вибачте за турботу”, “будьте 

ласкаві” - такі маленькі люб’язності, які, подібно маслу, змазують шестерні 

монотонно працюючого механізму щоденного життя, є, окрім того, ознакою 

доброго виховання. 

Слід ніколи не упускати з виду і той факт, що “добавлення” чемності не 

знижує визначеності прохання чи вказівки, проте дуже сильно перешкоджає 

виявленню у людей внутрішнього опору, сприяє зніманню їхніх негативних 

емоцій. 

Такими малими зусиллями над собою вчитель може добитися великих 

результатів у спілкуванні з учнями. 

Вчитель повинен давати ясні і швидко сприймані вказівки, не 

зловживаючи при цьому спеціальною термінологією, виявляючи знання 

наукової літератури і передового досвіду.  

Акуратний, із смаком одягнений, зовнішньо підібраний - такий облік 

вчителя, що доброзичливо сприймається учнем. 

І справа тут не у якій-небудь вишуканості смаку, а в тім, щоб зовнішність 

вчителя свідчила про його повагу до учнів та колективу, прагнення бути для 

них прикладом у всьому. 

Спокійних тонів і сучасного покрою костюм, свіжа сорочка, краватка. яка 

добре вписується у цей “ансамбль” слушно підкреслюють  зовнішність вчителя. 

У теперішній час багато вчителів рахуються з порадами модельєрів. 
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Основним принципом при упорядкуванні гардеробу, на їх думку, повинен 

стати універсальний  одяг. Якщо у гардеробі багато речей, якими рідко 

користуються, це означає, що гардероб складений невірно. 

Є вчителі, які не надають значення обладнанню і оформленню свого 

робочого кабінету, а є і такі, які надають цьому великого значення по 

престижним, а не по естетично-виховним мотивам. 

Кабінет вчителя – наочна демонстрація його загальної і управлінської 

культури, тому що тут він щоденно спілкується з учнями. 

Робочий кабінет, перш за все, повинен бути зручним, мати все необхідне 

для праці вчителя та учня. В той же час в ньому повинні бути умови, які 

прихиляли б учнів до спілкування, створювали сприятливе враження про 

естетичний смак вчителя. 

Бажано, щоб кабінет мав три зони: 

 зону для особистої праці і спілкування з людьми по службі; 

 зону для колегіальної роботи; 

 зону для дружнього спілкування. 

У відповідності з цільовими призначеннями кожна зона повинна мати своє 

оформлення і обладнання. Назвемо найбільш істотні вимоги для оформлення 

названих зон. 

При оформленні першої зони із врахуванням вимог ергономіки повинні 

передбачатись: 

 певна висота і ширина столу; 

 конструкція крісла; 

 раціональне розташування телефонів; 

 наявність необхідного організаційно-технічного обладнання. 

Все це має значення для продуктивної праці керівників, меншого їх 

стимулювання. 

Друга зона повинна бути обладнана із врахуванням вимог організації 

сумісної праці групи людей. Тут необхідно мати спеціальний стіл і зручні 
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стільці для проведення нарад, олівці, ручки, листи чистого паперу, графин із 

водою, стакани. Якщо при проведенні нарад використовується технічна 

апаратура, тоді вона повинна бути відповідним чином розставлена і попередньо 

перевірена. 

У третій зоні бажано мати декілька зручних крісел, журнальний стіл, 

прохолодний напій. Ця зона повинна знаходитися у стороні від двох названих 

робочих зон. Своїм мікро оформленням вона призвана настроювати на дружню, 

неофіційну атмосферу спілкування. 

Окрім відповідного обладнання названих зон, бажано, щоб стіни кабінету 

були пофарбовані у кольори, що естетично прийнятні для службового 

приміщення (наприклад, голубий, бежевий), щоб штори на вікнах не 

контрастували по кольору з кольором стін, шпалер, оббивки меблів. 

Портрети необхідно продумано розміщувати на стінах, бажано, щоб вони 

не висіли над головою вчителя та учнів. 

Висновок: Дотримання психогігієни праці і відпочинку полегшує прояв 

вищих людських здібностей. Той, хто розумно поводиться зі своїм здоров'ям, 

має більше можливостей для відтворення свого особистого “фонду”, його 

найкращого використання. Це диктує необхідність вишукування кожним 

керівником можливостей по дотриманню певних правил психогігієни як на 

виробництві, так і за його межами. 

Багато людей добре знайомі з цими правилами, однак ступінь їх 

систематичного використання малий. Причин, які пояснюють існуючий розрив 

між розумінням людьми значення здоров'я і їх відношенням до нього, багато. 

Серед них істотне значення має недостатня самонавіювання, самонастрій 

людей на своє здоров’я. 

Праця завжди пов’язана із напруженням сил людини, а тому неминуча 

виробнича втома. Невірно стверджувати, що стомлення завжди є наслідком 

незадовільної організації праці. Незадовільна організація праці посилює процес 

стомлення, загострює його фізичні і психічні параметри. 

 У принципі ж стомлення – це природна захисна реакція людини, що 



124 
 

спрямована на запобігання руйнуванню її здоров’я. 

Існує прямий зв’язок між втомою і працездатністю людини. Підтримання 

певного рівня працездатності, створення умов, при яких втома не провокує у 

організмі якихось патологічних змін, неможливі без дотримання ряду 

гігієнічних вимог. 

У трудовій діяльності важлива роль відводиться гігієні спілкування. Вона 

є одним із елементів такого широкого явища, як культура спілкування. 

Гігієна спілкування передбачає дотримання правил доброго тону , 

доброзичливого настрою людей один до одного, шанобливого і терплячого 

відношення до їх емоцій і почуттів. 

Людина своїм виглядом повинна виражати готовність до вступання у 

контакт з людьми, не давати “розгулу” своїм негативним емоціям. Це ті 

елементи гігієни спілкування, ті профілактичні заходи, дотримання яких у 

багатьох випадках рятує від конфліктних ситуацій, які негативно впливають на 

здоров’я людей. 

Гігієна спілкування пов'язана із психічним здоров'ям людей. 

Раціональне використання творчого потенціалу інтелекту пов’язане також 

з униканням систематичних перенавантажень. Необхідно чуйно реагувати на 

досить невеликі за признаками вияви розумової втоми, не припускати 

дезорганізації діяльності центральної нервової системи. 

Звички - це свого роду, константа характеру. 

Погані звички у значній мірі впливають негативно на характер людини. 

Для збереження свого здоров'я необхідно відмовитися від шкідливих 

звичок. В одних випадках це досягається шляхом самонавіювання і само-

контролю над своїми діями, постійного підвищення свого вольового настрою, а 

в інших - доводиться звертатися за допомогою до лікарів. 
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Управління конфліктами та стресами 

Анотація: В статті розглядається питання про  причини та ознаки стресу, 

психічне здоров’я, особливості нервової системи, управління конфліктами та 

стресами молодої особистості та можливостями адаптації до змінених умов 

життєдіяльності,  підкреслюється  соціально значуща роль працівників освіти 

та родини у формуванні здорової особистості, стресостійкої та терпимої до 

обставин та оточуючого середовища. 

Ключові слова: карантин, війна, підліток, стрес, конфлікт, дистанційне 

навчання,  адаптація, спілкування, довіра. 

                                                                                               Найважливіше питання 

життя 

                                                                                                полягає в умінні жити  

Дж. Лебо 

У рамках теми конференції «Майбутня професія – виклик сьогодення» 

проаналізуємо    проблеми управління конфліктами та стресами молодої особи. 

Минуло два роки карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням 

корона вірусної хвороби.  Третій місяць у країні триває війна Росії проти 

України. Багато українських жінок із дітьми, молодих людей підліткового віку 

переховуються в бомбосховищах, метро чи власних домівках. Вони втомлені, 

часто плачуть,  або, навпаки, перебувають в емоційному ступорі.   Хвилюються 

за майбутнє,  часто можна  спостерігати їхню нетипову поведінку.  Як 

впорядкувати думки та дібрати слова,  якщо хтось знайомий чи близький 
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хворий, ранений чи загинув? Як допомогти психіці сина чи доньки, друга, 

вихованця,  почати відновлюватись після подій, що травмували?  

          Психіка дітей і підлітків має величезні резерви самовідновлення і 

саморегуляції. Більшість дітей повертаються до норми після травматичної події 

без професійної допомоги психологів просто завдяки підтримці і турботі 

близьких.[1] Як зрозуміти, що людина перебуває у стресовому чи 

депресивному стані і потребує допомоги? 

         Для підлітків характерними є такі ознаки стресу підліткового віку: 

соматичні (тілесні) реакції на критичні події, які проявляються у фізичних 

симптомах (біль у животі, головні болі, млявість тощо),  підвищена збудливість 

або навпаки – апатія, незібраність (розсіяність уваги), погіршення пам’яті, 

забудькуватість, намотування волосся на палець, кусання нігтів, 

покашлювання, тремтіння рук, спроба віддалитися від батьків, уникнення 

спілкування, замкненість, поганий сон та кошмари, а від того сонливість у 

денний час та втрата сил, небезпечна для здоров’я та життя поведінка, 

нехтування своїми звичними обов’язками,  спалахи гніву, агресивна поведінка, 

зокрема щодо близьких дорослих, відмова від їжі. [2]  Варто пам’ятати, що 

підлітки зазвичай тримають всі свої почуття у собі, що може призвести до 

розвитку депресивних станів. Вони також можуть робити вигляд, що «все 

нормально», коли це зовсім не так, і їм психологічно важко. [2] 

           Водночас,  ненав’язлива увага, доречні жарти, розмови про емоції та 

почуття (перш за все, розмови  про себе і не примушування говорити дитину), 

слова наснаги чи дотики, які дозволяє  підліток, здатні підтримати та надати 

дитині почуття єдності зі «своїми», безпеки та захищеності. [2] 

          Наталія Железцова, дитяча психіатриня Центру психічного здоров’я 

міської дитячої лікарні Львова, виділяє такі ознаки стресу підліткового віку:  

загострені емоції: агресивні реакції, тривожні прояви; посилення страхів, поява 

випадкових страхів, яких раніше не було; низька самооцінка, бунтарська 

поведінка, відмова від їжі, порушення сну; підвищена активність або навпаки 

замкненість, пасивність (в залежності від типу нервової системи); послаблення 
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імунітету, загострення хронічних хвороб; головні болі та болі в шлунку, 

недовіра до всього світу, часта травматизація. [3] 

         Як дистанційне навчання впливає  на психічне здоров’я дитини? Згідно з 

дослідженнями сім'ї, в яких діти пройшли принаймні частину свого шкільного 

навчання дистанційно (віртуально), повідомляли про гірші результати 

успішності, пов'язані з психічним та фізичним здоров'ям. Близько 1300 батьків 

дітей у віці від 5 до 12 років були обстежені в жовтні та листопаді минулого 

року. Ті, чиї діти відвідували лише віртуальну школу, повідомили, що їхні діти 

знизили фізичну активність (63 % проти 30 % для учнів, що відвідують школу), 

спілкування з друзями (86 % проти 70 %). Крім того, батьки занепокоєні 

погіршенням психічного чи емоційного здоров’я у дітей на дистанційній формі 

навчання (25 % проти 16 %).[3] 

        «Дитина, що сидить в онлайні і дивиться в одну точку в камеру, 

зафіксована. У неї дуже мало можливостей рухатися, спілкуватися, дихати», – 

говорить лікарка. [3] Також дитина на дистанційному навчанні позбавлена 

можливості спілкуватися і перебувати в живому прямому контакті. Онлайн-

контакт абсолютно не перекриває наші базові потреби в тому, щоб 

доторкнутися один до одного, обійнятися, посміхнутися, посміятися, побігти 

кудись разом.  

         За словами Наталії Железцової перебування вдома найбільше 

позначається на самоорганізації дитини.  Навчання має відбуватися під 

наглядом вчителя. Такий контроль є водночас і підтримкою для дитини. 

Педагог скеровує учня у правильне русло. Старшокласники та студенти ж 

дистанційне навчання сприймають, як пролонговані канікули. [3] 

Варто зазначити, що кожна людина, дитина, підліток – індивідуальність, і 

вони по різному відчувають та реагують на подразники. Обставини та ситуації. 

Вплив особливостей нервової системи підлітка на його психіку: підлітки 

нерідко відчувають труднощі у сприйнятті, аналітичному осмисленні і 

запам’ятовуванні матеріалу.  Навчальне   навантаження досить велике, 

виконання домашніх завдань, практичних, лабораторних робіт,  вимагає багато 
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часу.  Підліток часто не вміє правильно відновлювати свої ресурси, не знає, як 

зняти стрес, у нього накопичується хронічна втома, нервова система 

виявляється перевантаженою. Деякі батьки приймають цю втому за лінь і 

критикують своїх дітей, постійно нагадуючи їм про почуття обов’язку: «Ти 

повинен добре вчитися», «Ти повинен отримати високі бали на ЗНО», 

«Рейтинги віжливі, стипендія теж», «Ти повинен усе робити так, як ми тобі 

кажемо» і т. д. Однак коли людина чує «Ти повинен», його мотивація неминуче 

знижується. Підліток не хоче перебувати під непомірним для нього тягарем 

почуття боргу. Для нього цей тиск також є стресовою ситуацією [4], що 

доповнює стреси від обставин, що склалися. 

        Як зміцнити нервову систему підлітка? Способи зміцнення нервової 

системи відомі: повноцінний сон; дотримання режиму дня; своєчасне 

переключення з одного виду діяльності на інший (підлітки швидко 

втомлюються від одноманітної, монотонної роботи); розваги (але не 

комп’ютерні ігри, оскільки вони сильно перевантажують дитячу психіку); 

прийоми релаксації та саморегуляції; повноцінне харчування, вживання 

продуктів, багатих вітамінами групи B; виїзди на природу; рухливі ігри на 

свіжому повітрі; прийом заспокійливих препаратів від стресу після консультації 

лікаря. 

Як ще можна зміцнити нервову систему?  Нервову систему можна 

зміцнювати шляхом позбавлення від негативних хронічних емоційних станів 

шляхом їх опрацювання з психологом.  Справа в тому, що на такі стани 

постійно витрачається колосальна кількість психічної енергії.  А саме брак цих 

ресурсів не дозволяє людям швидко і успішно адаптуватися до стресової 

ситуації.[4]   У такий складний для підлітка період особливо важливу роль 

відіграють підтримка та розуміння вчителів, викладачів, родини,  присутність 

друзів, цілеспрямована робота на допомогу особі,  що переживає стрес та 

запобіганню конфліктних ситуацій у середовищі дітей та дорослих. 

Стрес і конфлікти пов'язані між собою і взаємообумовлюють один 

одного. Стрес часто є типовою реакцією людини на конфліктну ситуацію, але 
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часто може виступати і причиною конфлікту. Людина, яка знаходиться в стані 

стресу, частіше здатна піти на конфлікт в порівнянні з людиною, яка має 

комфортний психофізіологічний стан. [5] 

Коли справа доходить до конфлікту, без набору необхідних навичок 

підліток може потрапити у складну ситуацію. Удома невирішені конфлікти 

можуть призвести до загострення стосунків. За межами сім'ї конфлікти 

призводять до зруйнованої дружби, покарання за погану поведінку (у закладі 

освіти) й навіть насильства, селфхарму, суїцидів! [5] 

Допомогти дитині ефективно долати негативні моменти й орієнтуватись у 

житті – це частина  батьківських обов'язків, однак сьогодні велика 

відповідальність за виховання підростаючого покоління покладена на вчителів, 

класних керівників, психологів закладів освіти.  З раннього віку потрібно 

розпочинати навчати дітей простих і дієвих способів управління конфліктами. 

Можливо, дитина не подякує за це сьогодні, але ви зможете бачити результат 

добре виконаної роботи уже завтра! [5]  

      Саме знання причин що зумовлюють виникнення міжособистісних 

конфліктів дає змогу розробити комплекс методів спрямованих на їх 

профілактику та формування навичок успішного вирішення. 

         Висновок: Важливим фактором, що має істотний вплив на формування 

стресостійкості та вміння вирішувати конфліктні ситуації молодою особою, є 

соціальне середовище, тобто сукупність економічних, політичних, духовних, 

інформаційних умов, у яких відбувається життєдіяльність людини. Це не тільки 

саме суспільство, його соціальна структура, але й родина, колективи, групи 

спілкування, які впливають на розвиток особистості і формують її 

спрямованість, світогляд, світосприйняття, стресостійкість та самоконтроль. 

        Зростання напруженості в сучасному суспільстві зумовлює збільшення 

конфліктів у всіх сферах життя в тому числі навчання. Виникає необхідність 

усебічного вивчення конфлікту як соціально-педагогічного феномена з метою 

зменшення негативних наслідків і використання закладених у них позитивних 

можливостей для розвитку особистості студента. Зростанню конфліктогенної 
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тенденції у середовищі студентів сприяють як внутрішні так і зовнішні умови 

соціально-економічного розвитку, адже молодь бере активну участь у 

суспільному житті, вибудовує стосунки з іншими соціальними групами, 

намагається зайняти свою активну позицію, є майбутнім нашої держави, а воно 

має бути прекрасним.[6] 
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Однією з умов, що визначають ефективність навчально-професійної 

діяльності студента у закладі вищої освіти, є сприятливий клімат у межах його 

академічної групи, дружні стосунки з одногрупниками, викладачами. 

Становлення атмосфери взаємопорозуміння, взаємоповаги, взаємодопомоги, 

взаємовиручки в групі, як, власне, й розвиток самої групи, є тривалим 

процесом, розтягнутим у часі. Його відлік пов’язаний із моментом вступу 

вчорашніх старшокласників до вишу, а фінал – із завершенням ними навчання у 

ЗВО. Проте на якому б етапі своєї професіоналізації в ЗВО не перебувала 

студентська молодь, кожен її представник задля забезпечення конструктивної 

взаємодії зі своїми однолітками, наставниками повинен уміти перебудовувати 

власну поведінку відповідно до конкретних ситуацій навчання, виховання, 

спілкування. В разі, якщо людина не відрізняється гнучкістю своєї поведінки, 

це може стати причиною виникнення міжособистісних конфліктів насамперед у 
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студентському середовищі, що негативно позначаються на навчальній 

успішності здобувачів освіти, їх фізичному стані та психічному здоров’ї. 

Період студентського віку має низку специфічних особливостей і за 

своєю суттю «кризової насиченості» посідає одне із перших місць в 

індивідуальному розвитку людини [1]. Типовими особливостями цієї вікової 

групи є потреба стати внутрішньо незалежною людиною, самовизначитися в 

навколишньому світі, пізнати себе, свої можливості та своє покликання в житті, 

самоствердитися. Водночас віковою особливістю є нестійкість емоційної сфери, 

висока ситуативна тривожність. Найважливіші проблеми особистісного рівня 

проявляються у студентів у недостатній самостійності, неадекватності 

самооцінки та рівня домагань, юнацькому максималізмі та негативізмі, зайвій 

критичності та скептицизмі, несформованості навичок спілкування. Усе це 

дозволяє говорити про конфліктогенність студентського соціуму. 

Конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів, що визначає 

зміст конфліктної ситуації. При цьому остання є типовим явищем для процесу, 

учасники якого працюють для досягнення єдиної мети. Вона зазвичай виникає 

через різні точки зору, різні погляди на розв’язання проблеми та досягнення 

якнайкращого результату [2]. 

Конфліктна ситуація в міжособистісних відносинах –  це ситуація, в якій 

має місце протиріччя між її учасниками, що проявляються в їх протидії один 

одному (протистоянні, протиборстві), й супроводжується афективними 

проявами. 

 У більшості випадків будь-яка конфліктна ситуація переходить на 

міжособистісні відносини, переростаючи при цьому в конфлікт. 

Найпоширенішим видом конфлікту є міжособистісні, які є присутніми в майже 

всіх сферах людської діяльності. 

 Студентське середовище не позбавлене конфліктних ситуацій, оскільки 

тут виникає безліч різноманітних проблем. Вони можуть відбуватися 

безпосередньо в навчальному закладі або ж за його межами. Проблемні ситуації 
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студентів досить різноманітні та масштабні за своїм проявом. Але найбільше 

вони пов’язані з навчанням і з особистими причинами психологічного й 

соціального характерів. Люди, реагуючи на різні ситуації, керується власними 

принципами, ідеалами та переконаннями. 

 Це пов’язано з тим, що мотивуюча сила у світогляді студентів належить 

їх ідеалам, які якісно відрізняються від ідеалів підлітків. Для підлітка – це 

конкретна людина, яка викликала яскраві враження, а от для юнака – це 

сформовані власні принципи й погляди, які повинні реалізовуватися в 

різноманітних ситуаціях, утворюючи згодом чітку моральну позицію. Цей етап 

у розвитку особистості має назву «формування узагальненого ідеалу». Людина 

має ідеали та переконання і вимагає від оточуючих їх дотримання – це явище 

юнацького максималізму [2]. 

 Водночас у студентському середовищі виникає потреба в переживанні 

нових вражень, здобутті нового досвіду, створенні образу для успішного 

спілкування з оточуючими, а також потреба в самовираженні. Щоб 

задовольнити всі ці потреби, студент повинен пройти етапи глибокого 

внутрішнього переживання. Молоді люди шукають сприятливі психологічні 

умови для спілкування, очікують від оточуючих щирості, співпереживання й 

співчуття, шукають однодумців – людей, які здатні з ними розділити проблеми 

студентського життя. Проте таке спілкування молоді досить часто буває 

егоцентричним, тому що прагнення самовиразитися, донести свої проблеми 

переважає над інтересами та почуттями іншої людини. Це призводить до 

напруженості в стосунках і, як наслідок, виникнення міжособистісних 

конфліктів у студентському середовищі. 

 Найпоширенішим видом конфліктів серед студентів є конфлікт між 

особистістю та групою. Виникнення його пов’язане з ситуацією, коли хтось із 

одногрупників не бажає дотримуватися усталених норм поведінки або 

комунікації.  
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В основі міжособистісних конфліктів лежить фрустрація (психічний стан, 

викликаний об’єктивними труднощами, які неможливо подолати на шляху 

досягнення цілі). 

В середовищі студентів постійно йде процес самоствердження в групі. У 

цей час на мотивацію їх поведінки великий вплив чинять темперамент, риси 

вдачі й рівень вихованості. Як свідчать дослідження, студентів характеризує 

загострення почуття власної гідності, максималізм, категоричність та 

однозначність етичних критеріїв, оцінювання фактів, подій, своєї поведінки [3]. 

Властиві цьому періоду раціоналізм і небажання приймати все на віру 

створюють недовіру до старших, в тому числі і викладачів. До старших курсів 

міжособистісні взаємодії студентів набувають більш усвідомленого характеру, 

відбувається формування мікро груп за принципом міжособистісної сумісності, 

в яких міжособистісні конфлікти стають рідкісним явищем. Конфлікти 

вирішуються самими студентами, але можуть закінчуватися розривом відносин. 

Конфлікти можливі не лише серед студентів, а і між студентами та 

викладачами. Найпоширеніша причина таких конфліктів – неадекватність 

оцінки знань студентів. В таких ситуаціях суб’єктивною стороною можуть 

виступати необ’єктивні претензії студента на вищу оцінку й суб’єктивність 

викладача, що знижує оцінку студенту. Є викладачі, які майже ніколи не 

ставлять «відмінно», вони переконані в тому, що досконало знають предмет 

тільки вони. Тож і виникає конфліктна ситуація між викладачем і студентами. 

На оцінку можуть впливати особисті якості студента, його поведінка на лекціях 

і практичних заняттях (репліки, сперечання, вступи до суперечок). 

Загалом причини конфліктів можна поділити на такі чотири групи [3]: 

1. Причини, які мають соціально-психологічний характер (наявність в 

студентській групі соціально незрілих осіб; відсутність свідомої дисципліни; 

низька мотивація до навчання; негативні риси характеру окремих членів групи: 

психологічна несумісність тощо). 

2. Причини, які мають організаційний характер (недоліки в організації 

навчального та позанавчального процесу; недостатня підготовленість). 
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3. Морально-етичні причини (недостатня моральна вихованість студентів, 

яка проявляється в грубості і неправдивості, неповазі до загальнолюдських 

цінностей, порушеннях правил спілкування; приниження власної гідності 

одногрупників; низький рівень культури мовлення). 

4. Релігійні та політичні причини виявляються в різноманітті 

світоглядних поглядів студентів і відсутності толерантності до поглядів інших. 

Особливо ця причина актуальна сьогодні – у період загострення політичних 

проблем.  

Для того, щоб запобігти конфліктним ситуаціям, варто в першу чергу 

починати з себе, з виховання своєї особистості. Позбуття, нівелювання 

конфліктоутворюючих якостей – високої емоційності, імпульсивності, егоїзму, 

неуважності, упередженого ставлення до оточуючих, схильності до 

підпорядкування собі інших, до агресивної поведінки тощо є запорукою 

створення доброзичливої атмосфери дружньої прихильності в групі.  

Висновок. Студентство є носієм основних характеристик і проблем 

молодіжного соціуму. Невід’ємною частиною студентського життя є 

міжособистісні конфлікти, які можуть привести як до негативних, так і 

позитивних наслідків. Міжособистісний конфлікт не виникає миттєво, йому 

передують приховані соціально-психологічні процеси. До найбільш вагомих 

психологічних чинників, які стають причинами конфліктів у студентському 

середовищі, належать: особистісне непорозуміння, інтелектуальне суперництво, 

неврівноваженість характеру, категоричність у судженнях, егоїзм, лицемірство 

та неприязнь, внутрішньо групова ворожнеча, «хвороблива» сприйнятливість 

до слів, прояв нещирості. 
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Секція 7: Право: 

Філіпович Юрій Юрійович  

кандидат технічних наук,  

доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин  

Національного університету водного господарства та природокористування, м. 

Рівне 

 

Нормативне забезпечення фахової передвищої освіти  галузі знань  

14 Електрична інженерія спеціальності 145 «Гідроенергетика» 

Частина 2.  Нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  фахової 

передвищої  освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

 

Для післявоєнного відновлення господарства нашої держави великої ваги 

набуває енергетична незалежність та переведення енергетики на ефективні 

відновлювальні джерела енергії. 

Запропонований Стандарт фахової передвищої освіти  галузі знань 14 

Електрична інженерія спеціальності 145 «Гідроенергетика» затверджено і 

введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 лютого 2022 

року № 189 [1]. Стандарт є обов’язковим для закладів фахової передвищої 

освіти, що готують фахівців даного профілю. Підприємства, установи, 

організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців 

відповідно до здобутих ними у закладі фахової передвищої освіти кваліфікації 

та спеціальності згідно з чинним законодавством. 

Фахівець в галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 145 

«Гідроенергетика» здатний виконувати зазначену професійну роботу 

відповідно до переліку посад Національного класифікатора професій. 

Передбачені наступні форми здобуття освіти:  Інституційна (очна 

(денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); Індивідуальна (екстернатна, 
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на робочому місці (на виробництві); Дуальна. 

Випускнику присвоюється освітня кваліфікація - Фаховий молодший 

бакалавр з гідроенергетики за спеціалізацією. 

Продовжити навчання  на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях навчання галузі знань 14 Електрична інженерія 

спеціальності 145 «Гідроенергетика» випускники можуть в Національному 

університеті водного господарства та гідроенергетики де акредитована ця 

спеціальність. 

Нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  фахової передвищої  освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання передбачає [1]: 

Застосовувати методи електричної інженерії на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньо-професійної програми, в тому числі певна 

обізнаність в останніх досягненнях в галузі.   

Інтерпретувати результати виконаних розрахунків. 

Застосовувати типові розрахункові методи для розв’язування 

спеціалізованих задач і практичних проблем у галузі гідроенергетики.  

Оцінювати нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє 

середовище, економіка і промисловість) вимоги при здійсненні професійної 

діяльності.  

Здійснювати розрахунки об’єктів гідроенергетичного  комплексу, виробів, 

процесів і систем в галузі гідроенергетики, що задовольняють конкретним 

технічним, економічним, законодавчім та іншим вимогам, які можуть включати 

обізнаність про нетехнічні вимоги (суспільство, застосування методології 

проєктування).  

Використовувати наукову і технічну літературу, бази даних та інші 

відповідні джерела інформації для розробки і обґрунтування технічних рішень 

в гідроенергетиці.  
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Демонструвати лабораторні і технічні навички та їх в гідроенергетиці за 

допомогою сучасних методик і обладнання. 

Застосовувати загальне і спеціалізоване програмне забезпечення, а також 

навички програмування для вирішення професійних завдань в галузі 

гідроенергетики.  

Використовувати нормативні документи, стандарти інженерної практики і 

правила техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.   

Використовувати основні методики проектування і досліджень у сфері 

гідроенергетики, їх теоретичні основи, сферу застосування та обмеження.  

Використовувати основні характеристики, сферу застосування та 

обмеження обладнання, матеріалів та інструментів, технологій і процесів, що 

забезпечуюють вирішення професійних завдань.  

Формолювати загальну і професійну інформацію державною мовою під 

час професійної діяльності.  

Обмінюватись інформацією, ідеями, проблемами та рішеннями з 

технічним співтовариством і суспільством загалом, доносити до фахівців і 

нефахівців результати діяльності і судження, які відображають відповідні 

технічні, соціальні та етичні проблеми.   

Вміти працювати самостійно та в команді з фахівцями в галузі 

гідроенергетики.  

Презентувати результати вирішення завдань в галузі гідроенергетики 

державною та іноземною мовами.  

 Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи (дипломного проєкту). 



140 
 

Вимоги до кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота (дипломний 

проєкт) має передбачати розв’язання спеціалізованого завдання або практичної 

задачі гідроенергетики, що характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов, із застосуванням теорій та методів електричної інженерії. 

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) не повинна містити плагіату, 

фальсифікації та фабрикації. Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) має 

бути розміщена на офіційному сайті   закладу фахової передвищої освіти або 

його підрозділу, або у репозитарії  закладу фахової передвищої освіти. 

Захист кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту) відбувається 

публічно (з демонстрацією) на засіданні 
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Захист трудового колективу в освітньому процесі 

Анотація: у статті викладено матеріал, що дає змогу визначити чи потрібен 

захист педагогічних працівників. 

Основні аспекти впровадження освітнього процесу в навчальній роботі 

педагога.  

При використанні та вивченні даної тези ми маємо змогу отримати певну 

інформацію по конкретному прикладу певних викладачів. 

Розвиток в процесі вивчення певних аспектів має конкретну мету для розвитку 

особистості в колективі та показує певну категорію людей для яких розвиток е 

основним в процесі навчання та вдосконалення. 

Ключеві слова: студент, педагог, навчальний процес, виховання, аспект, 

аутогенне тренування, психологія, управління. 

 

Будь-яке управлінське рішення має свій суб’єкт, тобто особу чи орган, які його 

приймають, об’єкт – трудовий колектив чи окремі працівники, які повинні 

виконувати ці рішення, і предмет, тобто зміст рішення, у якому визначається, 
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що необхідно зробити і т. ін. 

Таким чином, управлінське рішення є актом суб’єкта управління, яке 

визначає діяльність і поведінку об’єкту управління. 

За допомогою рішень встановлюються цілі діяльності, терміни їх досягнення, 

види робіт, розміщення людей по посадам і по робочим місцям, визначаються 

їх функції, права і відповідальність, правила поведінки на роботі, міри 

стягнення і заохочення працівників, розподіляються матеріальні ресурси, 

грошові кошти, оцінюється якість продукції і т. ін. 

Багатогранний характер управлінської діяльності висовує на перший план 

вміння керівника створювати працездатний трудовий колектив, гнучко 

ув’язувати технічну, економічну і соціальну сторони розвитку виробництва. 

Чим вищий субординаційний статус керівника, тим менше він займається 

вирішенням конкретних техніко-організаційних питань, тим більше приділяє 

увагу підбиранню і розстановці кадрів, координації діяльності різних 

підрозділів, прогнозуванню розвитку виробництва. 

Комунікабельність - це вміння швидко встановлювати контакт з людьми, 

“входити” у колектив. 

Емпатичність - охоплення настрою людей, виявлення їх установок і 

очікувань, співпереживання їх переживанням. 

Візуальність - зовнішня привабливість особистості. 

Красномовність вміння навіювати (сугестія) і переконувати словом. 

Психоаналітична якість - це самоконтроль, самокритичність, самооцінка 

своїх проступків. 

Стресостійкі якості - фізична тренованість, самонавіюваність, вміння 

переключатися і керувати своїми емоціями. 

Входження молоді у трудовий колектив загострює у неї потребу 

наслідування зразкам, еталонам професійного і ідейно-морального характеру. У 

цьому зв’язку актуалізується значення особистого прикладу керівників 

виробництва, наставників, кадрових робітників, різнобічної виховної роботи. 
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Ідентифікація може бути не тільки позитивною, але й негативною. 

У деяких виробничих колективах тон інколи задають працівники не з 

кращими моральними позиціями. 

Негативній ідентифікації піддаються частіш всього молоді працівники, а 

також ті хто слабохарактерні, не принципові, схильні до порушення трудової 

дисципліни. У припиненні подібної ідентифікації вирішальне слово належить 

керівнику, громадському активу колективу, ідейно-виховної роботи. 

При сприятливому перебігу названих вище процесів (адаптаційного, 

комунікаційного, ідентифікаційного) у рамках колективу успішно реалізується 

процес  інтеграції. Це - формування особливого типу зв’язків, які характерні 

для соціально-психологічної спільності людей. 

Конкретно даний процес виступає у вигляді досягнення психологічної 

сумісності людей. 

Інтеграція веде до встановлення у колективі ціннісно-орієнтаційної 

спільності людей, до зростаючої задоволеності їх своїм колективом, сумісною 

трудовою діяльністю. Інтеграційний процес обумовлений колективною 

організацією праці. Фактом утворення у колективі соціально-психологічної 

спільності, він є важливим фактором побудови високоорганізованого 

колективу. При сприятливому його перебігу такі характеристики людських 

відносин, як взаємна довіра і симпатія, гордість за свій колектив. вміння 

співпереживати, властиві як офіційним (службово-громадським), так і 

неофіційним (міжособистим) взаємозв’язкам. 

Подібна соціально-психологічна змістовність громадських стосунків 

колективу сприяє затвердженню моральної зрілості. 

Такий колектив виступає, говорячи словами О.С.Макаренка, як 

цілеспрямований комплекс особистостей, у якому перспективи колективу є для 

людини перспективами особистими. [1] 

Важливим моментом е колективний (індивідуальний ) договір. 

Колекти́вний до́гові́р — угода, яка укладається між власником або 

уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а 

у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та 

уповноваженими трудовим колективом
[1]

. Колективний договір є 

результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні. 

Колективний договір укладається відповідно до чинного законодавства 

(ст. 10—20 Гл. 2 КЗпП України, ЗУ "Про колективні договори і угоди" та ін.) та 

узятих сторонами зобов'язань і має на меті регулювання виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин, а також узгодження інтересів трудящих, 

власників та уповноважених ними органів. К. д. укладається на підприємствах, 

в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які 

використовують найману працю і мають права юридичної особи, а також у 

структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах 

компетенції цих підрозділів. 

Зміст колективного договору
[2]

 визначають сторони. У ньому передбачаються 

взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, 

соціально-економічних відносин, зокрема: 

 зміни в організації виробництва і праці; 

 забезпечення продуктивної зайнятості; 

 нормування оплати праці; 

 встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших 

видів трудових виплат (премій, доплат, надбавок та інші); 

 встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 

 участь трудового колективу у формуванні, розподілі і 

використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це 

передбачено статутом); 

 встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 

 умов і охорони праці; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08&p=1193058070596743
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3356-12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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 забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, 

організації оздоровлення і відпочинку працівників; 

 гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій 

працівників; 

 умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних 

(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 

 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

 заборона дискримінації. 

У колективному договорі можна передбачити додаткові порівняно з чинним 

законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. 

Колективний договір підлягає реєстрації місцевими органами державної 

виконавчої влади, порядок якої визначається Кабінетом Міністрів України. 

Колективний договір набирає чинності від дня підписання його сторонами або 

від дня, зазначеного в ньому, і діє до часу укладання нового або перегляду 

чинного, якщо інше не передбачено договором. На новостворених 

підприємствах, в установах, організаціях колективного договору має 

укладатися у тримісячний строк після реєстрації або після рішення про 

заснування їх, якщо реєстрація не передбачена. 

Колективний договір поширюється на всіх працівників незалежно від того, чи є 

вони членами профспілки, і обов'язковий як для власника або уповноваженого 

ним органу, так і для працівників. Контроль за виконанням колективного 

договору здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали, або 

уповноваженими ними представниками. Щорічно в строки, передбачені 

колективного договору, сторони, що його підписали, звітують про його 

виконання. [2] 

 Індивідуальний договір -  це договір, який укладається 

директором індивідуально з кожним окремим працівником. 

Якщо розглянути більш ширше звичайно кращим з точки зору захисту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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працівника е індивідуальний договір. В якому можливий опис усіх моментів 

пов’язаних з роботою та оплатою праці по окремому вирішенні проблем. 

Колективний договір укладається відповідно профспілковою організацією 

від імені педагогічного колективу із адміністрацією навчального закладу. А так 

як наразі профспілкова організація мало дієва тому вирішення будь-яких 

питань стає менше ефективною. 

Висновок: Практика підтверджує, що закріплення згуртованості ко-

лективу передбачає діяльність керівника по запобіганню виникнення у ньому  

конфліктних  ситуацій, по оперативному їх гасінню або нейтралізації. При 

цьому не бажані не самі по собі конфлікти. Без них не може бути життєвого 

процесу. Головне, щоб у результаті їх вирішення йшло у минуле відживаюче, 

перешкоджаюче росту людей як особистостей. 

У освітянських колективах бувають такі конфлікти, вирішення яких 

роз’єднує людей. Наприклад, нечасто виникають конфлікти у освіті між 

педагогами та адміністрацією через незадовільну організацію і обслуговування 

робочих місць. Інколи такі конфлікти вирішуються шляхом послаблення 

дисциплінарних вимог, зниження норм праці, коректування планових завдань і 

т.п. 

Все це невідворотно веде до “корозії” колективних відносин, а тому й 

порушує нормальний хід інтеграційного процесу. 

Не допускати подібних явищ - одне із, завдань управління. 

При захисті трудового колективу важливим е моментом найти ту правду, яка 

дійсно охопить проблему вирішення нагальних проблем. На даний момент 

захистом педагогічного колективу в навчальному закладі займається 

профспілкова організація на яку покладено функції захисту педагога від 

свавілля адміністрації. Вважаю що захист в навчальному закладі ефективний 

тільки коли сам себе захищаєш або з однодумцями. Нажаль на даному етапі 

це е самий кращий приклад захисту педагога. 
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Шинкарук Любомир Антонович 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри  

гідротехнічного будівництва та гідравліки  

Національного університету водного господарства та природокористування, м. 

Рівне 

 

Спеціальність 194 – Гідротехнічне будівництво,  

водна інженерія та водні технології 

Професія гідротехніка завжди була потрібна людству. Інженери-

гідротехніки можуть, і тільки вони можуть!, проектувати, будувати, 

експлуатувати та            досліджувати різноманітні споруди, робота яких 

пов’язана з використанням  води. Це гідротехнічні споруди гідравлічних, 

гідроакумулюючих, теплових і атомних електростанцій, великі та малі 

водосховища й ставки, річкові й морські порти, судноплавні шлюзи, 

суднопідіймачі та платформи для добування               корисних копалин на 

континентальному шельфі, споруди протипаводкового захисту територій від 

затоплення, мальовничі гідропарки та фонтани тощо.  

Слід зазначити, що натепер надзвичайної уваги та значення набувають 

фахівці-гідротехніки – як під час воєнного лихоліття так і, особливо в період 

відновлення водогосподарських об’єктів, що зазнали пошкодження чи 

руйнування під час війни. 

На часі надзвичайно важливим і необхідним виступає питання щодо участі     

гідротехніків у відродженні малої гідроенергетики в Україні.  

Після закінчення коледжу продовжити навчання  на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях навчання галузі знань 19 

Архітектура і будівництво спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво,  

водна інженерія та водні технології» випускники можуть в Національному 
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університеті водного господарства та гідроенергетики де акредитована ця 

спеціальність. 

Місцями працевлаштування випускників-гідротехніків є каскад 

Дніпровських і Дністровських ГЕС і ГАЕС, Хмельницька, Рівненська та інші 

атомні електростанції України, обласні та районні енергомережі, провідні 

проектні та виробничі організації: ПАТ «Укргідропроект», ВАТ 

«Укрдіпроруда», ВАТ «Укрводпроект», ДП «УкрНДІводоканалпроект», ВАТ 

«Укррибпроект», Інститут транспорту нафти та багато інших 

водогосподарських та енергетичних організацій різних форм власності в 

Україні та за рубежем.  

Слід зазначити,  що раніше Навчально- науковий інститут водного 

господарства та природооблаштування готував фахівців з гідротехнічного 

будівництва й для закордонних країн: Алжиру, Марокко, Непалу, Лаосу, Росії, 

Білорусі, Ізраїлю та інших країн. Інженери – гідротехніки, випускники НУВГП, 

працюють в багатьох країнах світу. На сучасному етапі розвитку університету 

ми плануємо відновити підготовку інженерів з гідротехнічного будівництва для 

інших держав. Уже сьогодні ННІВГП має замовлення на виконання модельних 

досліджень гідротехнічних споруд для дериваційної ГЕС з Екваторіальної 

Гвінеї та підготовку спеціалістів-африканців для її експлуатації.  

Узагальнений об’єкт діяльності випускників: проектування, будівництво, 

експлуатація, ремонт і дослідження всіх типів гідротехнічних споруд. 

Випускники за освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» здатні 

виконувати такі професійні завдання: брати участь у розробці проектно-

кошторисної документації, організовувати будівництво інженерних об’єктів 

гідротехнічного, водогосподарського та природоохоронного призначення, 

здійснювати управління будівництвом; забезпечувати експлуатацію, 

обслуговування та ремонт гідротехнічних споруд. Випускники за цією 

спеціальністю працюють: в проектних, будівельних, експлуатаційних, 

управлінських, науково-дослідних організаціях і установах; в навчальних 

закладах водогосподарського профілю. 
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На сьогодні найактуальнішими водогосподарськими проблемами для 

нашої держави, які потребують невідкладного вирішення є:  

  забезпечення населення питною водою;  

 захист від затоплення та підтоплення населення та територій  

внаслідок шкідливої дії паводкових і повеневих вод;  

 відновлення та розвиток гідромеліорації земель; 

 відновлення та розвиток малої гідроенергетики; 

 очищення стічних вод;  

 покращення умов судноплавства;  

 посилення водоохоронного законодавства;  

 раціональне використання водних об’єктів; 

  розвиток державного та приватного партнерства у водогосподарській        

галузі.   

У зв’язку з цим на початку 21 століття було розроблено комплексні 

державні програми для вирішення зазначених проблем. Для того щоб 

реалізувати ці програми необхідно мати кваліфіковані кадри інженерів-

гідротехніків,тобто потрібно здійснювати постійну планомірну підготовку 

спеціалістів гідротехнічного напряму. Для цього в НУВГП є всі можливості  їх 

потрібно постійно вдосконалювати і розширювати. 

ВИПУСКНИК СПЕЦІАЛЬНОСТІ 194 ГІДРОТЕХНІЧНЕ 

БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМОЖЕ 

Керувати: 

 басейновими та обласними управліннями водних ресурсів, управліннями 

каналів, організаціями з проектування, будівництва та експлуатації 

гідротехнічних та водогосподарсько-меліоративних об’єктів. 

Аналізувати: 
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 сучасний стан гідротехнічних, водогосподарських об’єктів та 

сільськогосподарських угідь; 

 нові ідеї та ефективність раціонального використання водних ресурсів. 

Розробляти: 

 державні та галузеві стандарти, проекти технічно і екологічно 

надійних гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних об’єктів з 

використання нових методів і засобів проектування. 

Організовувати: 

 моніторинг стану сільськогосподарських угідь, водогосподарських 

об’єктів, будівництво, реконструкцію та догляд за ними. 

Забезпечувати: 

 сучасний рівень та високу якість проектування, будівництва та 

реконструкції водогосподарсько-меліоративних об’єктів. 

Контролювати: 

 якість виконаних робіт інноваційного, дослідницького та 

виробничого характеру. 

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ: 

головний гідротехнік, головний інженер проекту, гідротехнік-дослідник, 

інженер-гідротехнік, гідротехнік, начальник гідровузла, інженер з використання 

водних ресурсів, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з нагляду за 

будівництвом, інженер з технічного нагляду, інженер з експлуатації гідротехнічних 

споруд атомної електростанції, інженер станції насосної (групи станцій), тощо. 

ОТРИМАЄ КВАЛІФІКАЦІЮ: магістр з гідротехнічного будівництва, 

водної інженерії та водних технологій. 

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна, заочна. 
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