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АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ УГРУПОВАННЯ КОСМІЧНИХ 

АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З ВИКОРИС-

ТАННЯМ КРАТНИХ ОРБІТ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАНОЇ ПЕРІ-

ОДИЧНОСТІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДОВІЛЬНОГО ЛОКАЛЬНОГО 

РАЙОНУ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ 

Оперативне отримання інформації є одним із основних завдань су-

часних систем дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з метою забезпечення 

регулярного зв'язку, моніторингу техногенних аварій, стихійних лих, отри-

мання даних видової розвідки і т. п. Широке коло споживачів із різних 

сфер соціально-економічної галузі (будівельні, виробничі, транспортні, 

сільськогосподарські, туристичні організації та ін.) потребують недорогих 

та простих способів отримання даних ДЗЗ [1, 2]. Створення недорогих кос-

мічних апаратів (КА) ДЗЗ, їх мініатюризація дозволить суттєво знизити 

вартість отримуваної космічної інформації і тим самим дозволить залучити 

більш споживачів, зокрема на комерційній основі. В той же час, аналіз 

сучасного стану ДЗЗ показує, що більшість практичних підходів, спрямо-

ваних на підвищення роздільної здатності і забезпечення високої періодич-

ності спостереження (зміна схем спостереження, висоти орбіти, характери-

стик знімальної апаратури, її габаритів) зручно реалізовувати за допомогою 

низькоорбітальних угруповань малих КА [3, 4]. Тому, створення таких 

угруповань КА спостереження поверхні Землі є актуальним завданням, 

пов'язаним з новітніми технологічними та інформаційними розробками. 

Керування угрупуваннями КА є значно складнішим завданням, ніж 

запуск одиночного КА і керування його функціонуванням. Узгоджене фун-

кціонування кількох КА здійснюється у їхньому спільному орбітальному 

польоті. Для успішної роботи систем КА необхідне вирішення ряду про-

блем, пов'язаних з вибором оптимальних структур, аналізом динамічної 

стійкості під дією збурювальних сил у процесі функціонування, а також із 

застосуванням різних видів коригувальних маневрів при обслуговуванні 

КА на орбіті у складі угруповання. Важливим питанням при побудові угру-

повання КА є мінімізація кількості КА у системі, що є складним завданням 

mailto:oksana.volosheniuk@gmail.com
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і повинно зводитися до вирішення задач програмування з побудовою мате-

матичних моделей. 

В даний час теоретична та практична розробка методів розрахунку 

оптимального складу та характеристик орбіт угруповань КА ДЗЗ через 

свою складність далеко не завершена. При досить повній постановці за-

вдання, що враховує несферичність й обертання Землі, зовнішні збурюва-

льні впливи (притягання Місяця і Сонця, вплив атмосфери і тиска сонячно-

го світла і т. п.), до теперішнього часу немає регулярних методів знахо-

дження допустимого рішення при мінімальному значенні цільової функції, 

що свідчать численні дослідження протягом останніх десятиліть. Найбільш 

відомими для цілодобового глобального огляду Землі є орбітальні угрупо-

вання, побудовані за дельта-схемами Д. Уолкера [5], кінематично правиль-

ним системам КА Г. В. Можаєва [6], а також угруповання на полярних 

орбітах У. Адамса [7]. 

Розглянемо алгоритм проєктування угруповання КА добового перег-

ляду з використанням кратних сонячно-синхронних орбіт (CCO) для забез-

печення заданої періодичності спостереження довільного локального райо-

ну поверхні Землі [8]. Запропонований алгоритм забезпечує більш глибоке 

фізичне розуміння за одночасної економії часу обчислень. Алгоритм розді-

лено на чотири етапи, за умови, що остаточне угруповання КА задовольняє 

вимогам оптимізації (рис. 1). Всі етапи повинні супроводжуватись балісти-

чними розрахунками. Вимоги, які мають бути визначені, такі: висота Сонця 

над горизонтом, частота переглядів заданого району, мінімальна відстань 

між центрами пікселів, властивості камери (розмір пікселя та фокусна відс-

тань), мінімальний проміжок часу між спостереженнями.  
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Рисунок 1 – Структура алгоритму проєктування угруповання КА 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО КОСМОНАВТИКУ У ПРОФЕСІЙ-

НИХ КОЛАХ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ  СЬОГО-

ДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ  

Т.В. Лабуткіна, к.т.н., доцент 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

tvlabut@ukr.net 

Популяризація знань про космонавтику може відбуватися на різному 

рівні вирішення цієї задачі, в різний спосіб. Частіше таке формулювання 

стосується питань залучення широких кіл людей до вивчення цього тема-

тичного напрямку з різним ступенем глибини та з різних аспектів. При 

цьому розуміється, що знання питань, пов’язаних з космосом та з його 

практичним застосуванням, стає невід’ємним елементом рівня культури і 

освіченості особистості, а також є необхідними для життєдіяльності і прак-

тичної діяльності в різних сферах (аналогічно знанням про інформаційних 

технологій, які вже самі все більше виносяться у навколоземний простір, 

реалізуються на основі супутникових систем). Також при цьому врахову-

ється, що люди, які вивчають питання, пов’язані з космосом, мають різний 

ступінь підготовленості до засвоєння цих знань, будуть прагнути до різного 

рівню їх глибини і змісту. Особливе значення популяризація знань про 

космонавтику має в аспекті профорієнтації молоді. Залучення до цих знань 

не тільки створює можливість з юних років формувати повноцінну освіче-

ність сучасної людини, а й дозволяє шляхом надання цих знань здійснюва-

ти вплив на молодь, яка у недалекому майбутньому буде приймати рішення 

щодо майбутньої професійної діяльності (і яка має розуміти, чи буде обра-

на професія мати відношення до задач космічної галузі, або тісні зв’язки з 

технологіями, які забезпечує ця галузь).  

mailto:tvlabut@ukr.net
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Серед неназваних тут аспектів популяризації знань про космос виді-

лимо два, які не є очевидними одразу, але мають бути розглянутими. Пер-

шій стосується популяризації цих знань у колах фахівців, в той або інший 

спосіб пов’язаних із діяльністю космічної галузі. До цих кіл можна віднес-

ти багатьох: на сам перед, тих, хто забезпечує проектно-конструкторськими 

розробками та  науковими дослідженнями створення космічної техніки й 

технологій, розвиток технологій виробництва космічної техніки; а також 

тих, хто здійснює вивчення і наукове обґрунтування фізичних явищ і про-

цесів та отримання поточної інформації щодо умов застосування цієї техні-

ки; й тих, хто має відношення до сфер застосування послуг космічної галу-

зі; тощо. Цей аспект популяризації можна трактувати як привертання уваги 

названої вище професійної спільноти до якоїсь принципово нової глобаль-

ної теми наукового і практичного засвоєння космосу, як спонукання приді-

лити увагу цій темі поза межами відносно вузьких інтересів професійної 

діяльності, вивчити достатньо глибоко, побачити її перспективи на рівні 

глобальних трендів розвитку космічної діяльності людства і технічного 

прогресу (а іноді ˗ знайти пряму або опосередковану прив’язку до розвитку 

поточних задач конкретної сфери особистої праці). Інакше ˗ це спрямуван-

ня глибокої уваги на розгляд частини всієї царини знань про космос і кос-

мічну діяльність людства, яка прив'язана до принципово нового тематично-

го напряму (напрям цей має бути доволі масштабним, належати до визна-

чальних трендів на світовому рівні і, бажано, представляти інтерес для 

розвитку різних сфер діяльності держави).  

За думкою автора цієї роботи в Україні за останні роки пропонувалася 

низка таких тем, цікавих для розгляду, вартих глибокого аналізу фахівців і 

зусиль для розвитку та просто поглиблення пов’язаних знань. В якості 

прикладів назвемо дві теми, висунуті для розгляду і обґрунтовані в Україні 

і на світовому рівні фахівцями з досвідом, натхненням і баченням майбут-

нього. До першої теми належить розвиток орбітального сервісу, як новий 

еволюційний етап практичного засвоєння космосу [1-3]. Обслуговування 

орбітальної техніки (яке містить функції дозаправлення, налагодження, 

апгрейду, орбітального або міжорбітального транспортування, складання, 

забезпечення уникнення колізій та інші) переводить її застосування на 

новий якісний рівень, а також створює передумови для використання уні-

кальних можливостей розгортання виробництва у космосі [1]. Друга тема 

стосується розвитку концепції створення супутникової системи, яка надає 

послуги Інтернету речей, забезпечує туманні і граничні обчислення та реа-

лізована на основі розподілених космічних апаратів [4,5]. За названою те-

матикою можна побачити, як мінімум, два яскравих тренди. По-перше, 

поєднання новітніх мережних інформаційних технологій з космічними 
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технологіями. По-друге, введення до використання у супутникових систе-

мах не тільки космічних апаратів у єдиному конструктивному виконанні, а 

й розподілених, кожен з яких представлений угрупованням тісно зв’язаних 

комунікаціями космічних апаратів, що знаходяться на відстані один від 

одного в межах до 100-200 метрів і розподілено виконують множину задач, 

роблячи це з додатковими можливостями по відношенню до єдиного кос-

мічного апарату. Не розкриваючи зміст, можна також продовжити називати 

глобальні амбітні теми, пов’язані з космічною діяльністю людства: колоні-

зації Місяця та Марсу, розвиток новітніх стратегій запуску ракетоносіїв  (у 

тому числі ˗ повітряний старт), використання багатосупутникових мереж 

комутації пакетів (ця тема не зовсім нова, вже відбувається її практична 

реалізація у амбітних масштабних проектах, але вона має неймовірно цікаві 

аспекти подальшого розвитку), стають гостро актуальними і активно ви-

вчаються питання, пов’язані із прогнозуванням космічної погоди, та інше. 

Зрозуміло, обговорення таких тем має основною задачею не популяризацію 

знань, а глибокий фаховий аналіз, спонукання до розвитку і втілення в 

життя комплексу ідей та вже готових напрацювань. Серед головних задач ˗ 

привертання уваги можливих «реалізаторів» цих розпочатих досліджень і 

розробок задля спільного використання як науково-технічного потенціалу, 

так і інвестицій. Але при цьому «фоновою» задачею стає залучення широ-

ких кіл фахівців космічної галузі та фахівців дотичної до неї діяльності до 

розвитку власних знань у пов’язаних з висунутою тематикою аспектах, а 

також (при подальшому представленні інформації на відповідному рівні 

сприйняття) впливає на розвиток знань не фахової у цій науково-технічній 

сфері спільноти.   

Другий з аспектів популяризації знань про космос, який відзначається 

тут, стосується поєднання зусиль фахівців різних сфер діяльності щодо 

розвитку питань, які стосуються вивчення і практичного засвоєння космо-

су.  Йдеться про те, що дослідження і використання космосу потребує не 

тільки вирішення науково-технічних задач. Вирішення економічних та 

правових питань, а також питань ефективного управління  необхідно при 

розробці кожного конкретного проекту, при розв’язанні глобальних задач 

щодо стратегії і тактики розвитку космічної галузі країни, щодо її вбудову-

вання у спільну діяльність на міжнародному рівні. Функціонування і про-

грес майже всіх галузей економіки розвинутої країни, всіх видів послуг, які 

надаються населенню, стає все більш тісно приєднаним до космічних тех-

нологій. Гуманітарні та морально-етичні аспекти застосування людством 

космічного простору потребують приєднання до глибокого розгляду цих 

питань філософів, істориків, соціологів, психологів та представників куль-

турної діяльності. Забезпечення такого поєднання спільних зусиль фахівців 
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різних сфер діяльності в різних аспектах гуманного, безпечного, раціональ-

ного і високо ефективного вирішення задач засвоєння космосу призводить 

до необхідності: по-перше, надавати певний обсяг знань про космос, космі-

чну техніку і технології на рівні кожного конкретного виду освіти; по-

друге, забезпечити пропагування самостійного опанування і підтримання у 

актуальному стані цих знань, використовуючи різні форми додаткової осві-

ти (у тому числі ˗ курсів з підвищення рівню знань) і самоосвіти. 

До ефективних форм пропагування знань про космос у двох названих 

вище аспектах належить проведення наукових і науково-практичних кон-

ференцій, конгресів, форумів за космічною тематикою або із присутністю 

космічної тематики. Знов таки, підкреслимо, що задача пропагування знань 

не належить до комплексу ключових задач проведення названих наукових 

заходів (серед ключових задач апробація результатів наукових і практич-

них розробок, привертання уваги до великих перспективних напрямків 

дослідження і забезпечення їх старту та розвитку, пошук партнерів з науко-

вої і практичної діяльності, ознайомлення з новітніми ідеями, науковими 

результатами і досягненнями на фаховому рівні).  Але популяризація знань, 

пропагування знань є потужною супутньою функцією проведення кожного 

такого заходу. По-перше, при належному висвітлюванні проведення заходу 

у засобах масової інформації (коли забезпечено інформаційне супрово-

дження з хорошім рівнем фахової, але адаптованої до сприйняття у широ-

ких колах людей аналітики, коли висвітлена тематика, проблематика, 

отримані результати, показано їх місто у вирішенні глобальних задач тех-

нічного прогресу та гуманітарних аспектах) результатом стає прагнення 

людей у поширенні своїх знань в області космічної діяльності людства (а 

іноді, й бажання бути дотичним до вирішення її сучасної проблематики).  

По-друге, як зазначалося вище, участь у конференціях, форумах, конгресах 

надає саме фахівцям великий поштовх до розвитку знань за тематикою, яка 

іноді віддалена від їх безпосередньої сфери діяльності. Ці заходи завжди 

поширюють світогляд з професійних питань і дотичних до них, породжу-

ють мету до подальших самостійних зусиль щодо отримання нових знань і 

компетенцій (у тому числі - це стосується різних тем з наукового і практи-

чного засвоєння космосу). 

Україна ˗ космічна держава! І до наукових і практичних здобутків у 

космічній діяльності додається досвід у супутніх до цього сферах (напри-

клад  ˗ високий рівень космічної освіти, тощо). У тому числі ˗ напрацьова-

ний досвід проведення науково-практичних заходів, в яких представлена 

космічна тематика, і які стають цінним доданком до світової скарбниці 

конференцій, форумів, конгресів. Як приклад можна назвати низку блиску-

чих, потужних заходів, для яких є головною космічна тематика або певний 
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пласт тем, пов’язаних з  космічною діяльністю (при цьому і надалі слід 

враховувати, що посилання на деякі чудові, достойні заходи не будуть тут 

приведені, це пов’язано з тим, що автор роботи називає всього лише декі-

лька, спираючись на свої враження від власної участі).  

За останні п'ятнадцять років сім разів відбулася Міжнародна конфере-

нція  «Космічні технології: сьогодення і майбутнє», проведені Державним 

підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» у 

співдружності з іншими установами і навчальними закладами [6]. Ця кон-

ференція збирала фахівців з космічної діяльності всього світу і поєднувала 

наукові і практичні здобутки на базі потужної платформи практичного 

досвіду і напрацювань у сфері космічної діяльності. Високий рівень, здобу-

тки і історію (біля двох десятків років проведення) має «Українська конфе-

ренція з космічних досліджень» (проводилась у співорганізації з іншими 

установами і навчальними закладами Інститутом космічних досліджень 

НАН України та НКА України). Ця конференція забезпечувала синергетику 

аналізу результатів і перспектив практичних застосувань та глибоких різ-

нопланових досліджень космосу, піднімала актуальну проблематику, дава-

ла старт новітнім експериментам і перспективним проектам. У 2018 році 

відбувся Першій українській космічний форум, який поєднав цю та низку 

інших конференцій з космічною тематикою у рамках єдиного заходу, надав 

можливість фахового обговорення багатьох питань, пов’язаних із вивчен-

ням космосу і практичним його використанням. Вже чотири рази відбулася 

конференція «Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перспекти-

ви» (проводиться у співорганізації з іншими установами і навчальними 

закладами Національним центром управління та випробувань космічних 

засобів»), яка поєднала науку і практику у актуальних для України та світу 

питаннях створення перспективних супутникових систем різного призна-

чення та спостереження космічного простору. А ще, говорячи про конфе-

ренції космічної спрямованості, хочеться виділити Наукові читання «Дніп-

ровська орбіта» (проводиться у співорганізації з іншими установами і на-

вчальними закладами Національним центром аерокосмічної освіти молоді 

імені О.М. Макарова). Цей унікальний захід, присвячений вивченню гума-

нітарних аспектів засвоєння космосу, збирає фахівців аерокосмічної галузі, 

освітян, музейників, екологів, правників і економістів, істориків, філософів, 

людей, які готові ставати генераторами думок і ідей щодо гуманізації ефек-

тивної космічної діяльності людства та вивчати шляхи до цього [7].  

 Низка конференцій спеціальної тематики, спрямованих на розвиток 

комплексу аспектів інженерної діяльності, має тематичні напрямки, в яких 

окремо виділені питання діяльності у космічній сфері. Наприклад, науко-

вий напрям «Авіакосмічні системи та технології» має Міжнародна науково-
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технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна осві-

та» (вже більше двох десятків заходів цієї конференції проведено Націона-

льним технічним університетом України «Київський політехнічний інсти-

тут імені Ігоря Сікорського» у співдружності з іншими науковими заклада-

ми та установами, останні роки ця конференція поєднується у рамках Фо-

руму інженерів-механіків з іншими). Науковий напрям «Проблеми техніч-

ної механіки та проектування конструкцій ракетно-космічної техніки» 

представлений у рамках  Міжнародної науково-технічної конференції «Ак-

туальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій» 

(проводиться Дніпровським національним університетом імені Олеся Гон-

чара).  У багатьох конференціях космічна тематика не виділена окремо, але 

чимало робіт з вивчення та практичного засвоєння космосу органічно вхо-

дять до наукових напрямків цих конференцій. Серед таких наукових захо-

дів можна назвати Міжнародну науково-технічну конференцію  «Перспек-

тиви телекомунікації», яку проводить Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Мі-

жнародну науково-практичну конференцію «Математичне і програмне 

забезпечення інтелектуальних систем», яка проводиться Дніпровським 

національним університетом імені Олеся Гончара, та багато-багато інших.   

Кожний з наукових заходів (і з виділених тут, і з багатьох не названих) 

має свої особливості, свій «почерк», свій стиль проведення, свої акценти 

уваги. Але для всіх них притаманні й спільні риси, головними з яких є ви-

сокий науковий рівень, актуальність, наукова новизна і практична цінність 

результатів, а також спроможність стати каталізаторами процесів поєднан-

ня науки і практики, науково-практичного співробітництва за різними те-

мами, розвитку ідей, а також ˗ спонукання фахівців до корегування рівню 

своєї освіченості, до оволодіння новими знаннями (у тому числі ˗  в аспекті 

вивчення і застосування космосу).  

Важкі роки пандемії COVID-19 наклали відбиток на проведення нау-

кових заходів у всьому світі. Багато конференцій не були проведені, багато  

˗ повністю переведені у формат з on-line присутністю учасників. Форма on-

line  участі (виступи з on-line доповідями) з’являлася і раніше в останнє 

десятиріччя, на перспективних заходах з off-line  присутністю, але в неве-

ликому відсотку до всіх виступів. У 2020, 2021 роках ця форма була виму-

шено виведена на першій план.  Але можна прогнозувати повноцінного 

повернення off-line форми заходів (враховуючі більш ефективну роботу 

при очному спілкуванні на засіданнях конференції, додаючи неформальне 

спілкування при обговоренні питань у кулуарах, тощо). Але при цьому 

відсоток тих, хто приєднується on-line до заходу значно збільшиться, буде 

відбуватися на новому рівні технічних можливостей і технік модерації 
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роботою. Без сумнівів, також з’явиться і буде ефективно застосована низка 

конференцій, проведених тільки в  on-line форматі. До (або замість) прове-

дення конференцій у в звичайному режимі все частіше додається представ-

лення роликів-записів презентацій учасників (така практика розвивається, 

наприклад організаторами Міжнародного астронавтичного конгресу). 

Також виділимо окремо низку дистанційних конференцій (інакше ˗ In-

ternet-конференцій), які надають можливість без очної присутності (без 

присутності у off-line або on-line форматах) представити результати своєї 

роботи на розгляд. Основа таких конференцій ˗ публікація збірників з ма-

теріалами конференції. Це дає швидкий вихід до початкового представлен-

ня своїх ідей, розробок, оприлюднення їх, залучення фахівців до розгляду і 

аналізу, пропозиції до встановлення зв’язків задля спільної роботи. Зараз в 

Україні працює низка груп організації подібних конференцій, які на висо-

кому рівні забезпечують авторам доступ до публікації своїх результатів у 

матеріалах міжнародних мільтидисціплінарних  Internet-конференцій. Се-

ред них конференції групи «Міжнародні наукові конференції» [8], конфе-

ренції International science group  [9], конференції групи Ukrlogos  [10] , та 

інші.  

У минулому році для фахівців, які працюють за космічною тематикою, 

з’явилася можливість представлення результатів своїх досліджень і розро-

бок на Internet-конференції  «Космічні горизонти» [11]. Це, як і названі 

вище дистанційні конференції [8-10], ˗ Internet-конференція. Але вона має 

свою специфіку. По-перше, це конференція не міждисциплінарна, вона 

призначена для висвітлення космічної тематики, орієнтована на свого авто-

ра і свого читача у колах, які займаються космічною проблематикою, доти-

чні до неї, цікавляться проблемами і задачами вивчення і засвоєння космо-

су. По-друге, її організатори прийняли рішення про всього декілька етапів 

проведення, на яких груповані різні аспекти космічної проблематики: на 

першому етапі пропонується представити роботи за тематикою, яка стосу-

ється технічних питань засвоєння космосу, питань застосування космічної 

техніки і технологій; другий етап присвячений аерокосмічній освіті та тех-

нологіям навчання; третій етап поєднує питання, які можна визначити, як 

космос для людства. І знов таки, бачимо свій стиль, свій підхід, свій «по-

черк» у вирішенні основної задачі конференції ˗ забезпечити обмін ідеями, 

представлення результатів досліджень і розробок, сприяти розвитку фахо-

вих контактів, пропагувати нові знання з області космонавтики. Розвиток 

описаної форми конференцій передбачає додавання форми публічного 

зворотного зв’язку (мається на увазі надання можливості задавати бачні 

для всіх питання автору в контактній групі учасників конференції, або за-
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гального доступу, а також демонструвати відповіді на питання, якщо автор 

має бажання їх надати).   

Конференції розвиваються на основі вдосконалення технічних можли-

востей їх проведення, відповідаючи на вимоги часу і потреб науковців і 

фахівців різних сфер діяльності. Головне, що завжди залишаються актуаль-

ні теми для вивчення і розробки, гідні результати, необхідність  їх апроба-

ції, цікаві пропозиції до співпраці. І кожна конференція буде давати по-

штовх до нових знань, пропагувати їх, вести до подальшої самостійної 

роботи щодо їх набуття.  
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ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ ПРО ШУМИ РАКЕТ В РАМКАХ МАГІСТРА-

ТУРИ НА КАФЕДРІ МЕХАНОТРОНІКИ 

Магістрів, які навчаються на фізико-технічному факультеті готують 

як фахівців в галузі ракетно-космічної техніки та авіації. Тому у робочій 

програмі цього курсу розглядають теми з вивчення шумів при старті ракет 

космічного призначення (РКП). 

За цією тематикою відомі такі роботи: 

- розроблена полуемпірічна методика оцінки зовнішніх акустичних 

навантажень під час старту с модифікацією відомої методики NASA SP-

8072, яка ґрунтується на емпірично визначених універсальних залежностях 

акустичної потужності ділянки струменя від нормованої координати і час-

тоти (число Струхаля) [1]; 

- хвильовий параметр як критерій в основі методу дослідження акус-

тичних джерел під час старту ракет. У цій роботі розглянуто окремі конк-

ретні приватні завдання визначення характеристик шумів та розглянуто 

аспекти максимальних акустичних навантажень на ракету при старті. За-

стосовано аналітичні, експериментальні методи досліджень, а також прове-

дено моделювання поширення акустичних коливань чисельними методами 

[2]; 

- метод, модель та методика розрахунку акустичних випромінювань 

рушійної установки у перші 1.5...4.1 секунди польоту РКП. Де представлені 

дослідження та результати розрахунків акустичних полів на інфразвукових 

частотах. У роботах розглянуті окремі приватні завдання визначення хара-

https://sci-conf.com.ua/
https://isg-konf.com/uk/zaplonovani-konferentsiji/
https://ukrlogos.in.ua/ua_conference.html
https://space-horisons.org.ua/
mailto:egorzagrevskyi@gmail.com
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ктеристик шумів і розглянуті аспекти максимальних акустичних наванта-

жень на ракету при старті [3]; 

- акустичне випромінювання при взаємодії реактивного струменя га-

зу з плоскою перешкодою. У ході досліджень виконувалося визначення 

газодинамічних та/або акустичних навантажень шляхом варіювання числом 

Маха на зрізі сопла, коефіцієнтом нерозрахунковості, відстанню від сопла 

до перешкоди, кутом нахилу перешкоди та інших показників [4]; 

- розрахунок та моделювання величин акустичних характеристик 

при старті ракетоносія. Виконано визначення та розрахунок акустичних 

характеристик двигуна. В результаті проведеного математичного моделю-

вання визначено, що завдання зводиться до визначення сили, що діє на тіло 

всередині рідини обмеженою контрольною поверхнею. На основі результа-

тів фізичного та математичного аналізу джерел акустичних коливань на 

стадії ескізного проектування можлива розробка активних та пасивних 

методів гасіння акустичних впливів [5]. 

Таким чином, в дійсній роботі наведені головні напрямки вивчення 

шумів при старті РКП. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА ANSYS В ВИ-

КЛАДАННІ БІОМЕХАНІКИ 

Одним з важливих розділів прикладної механіки є біомеханіка. Біо-

механіка використовує основи моделей і методів загальну теорію механіки, 

предметом її вивчення є механічні властивості живих тканин. Тому цілком 

реально застосувати методи біомеханіки до моделювання механічних хара-

ктеристик вірусів різного типу.  

На даний момент найбільш поширеним захворюванням в порожни-

нах носа і рота є віруси. Вони викликають великий дискомфорт для кожної 

людини, а також є великий ризик, що вони переростуть в більш серйозне 

захворювання. Методами медицини проходить їх лікування доволі успіш-

но, але іноді лікування не дає бажаного результату. Тому що віруси можуть 

асимілюватися при використанні певних ліків при надмірному вживанні, 

цей фактор може нести велику загрозу життю людини. Особливу небезпеку 

несе новий вірус COVID-19 і його штами. 

Розробка цих методів є важливим завданням. Це визначає актуаль-

ність обраної теми досліджень. 

Метою роботи є розробка механічної моделі складного тіла вірусу, 

за допомогою програмного середовища Ansys, та створення способу зни-

щення вірусів впливом акустичних коливань на його тіло. 

При цьому виникають наступні завдання: 

- провести розрахунки основних характеристик: маси тіла вірусу, ре-

зонансної частоти та жорсткості тіла вірусу; 

- провести обґрунтування вибору акустичних характеристик впливу; 

mailto:tarmolnar@gmail.com
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- довести ефективність акустичного способу знищення вірусів; 

- створити акустичний спосіб знищення вірусів; 

У даній роботі проведений аналітичний огляд існуючих способів 

знищення вірусів та доведена актуальність що до знайдення ново-

го способу  вірусів. 

Проведено порівняння способів боротьби с вірусами, та виявлено 

три основних способу боротьби, а саме – вакцинація, застосування інтер-

ферону та хіміотерапія. Показана актуальність нового способу знищення 

вірусів. 

Проведено попередні розрахунки основних механічних характерис-

тик тіла вірусу в програмному середовищі Ansys: маси, об'єму тіла, резона-

нсної частоти, що буде згубною для тіла вірусу. 
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ОСОБЛИВОСТІ  АВІОНІКИ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ КОСМІЧНОЇ 

ТЕХНІКИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЦЬОГО У НАВЧАЛЬНИХ ПРО-

ГРАМАХ 

Під авіонікою розуміють комплекс електронних систем на борту літа-

льного апарата (маються на увазі різного типу авіаційні літальні апарати, 

ракетоносії та космічні літальні апарати) [1,2]. Ці електронні системи за-

безпечують функції комунікації (встановлення зв’язку із зовнішніми дже-

релами інформації і команд управління, а також у рамках бортової мережі), 

забезпечують функції навігації та функції керування всіма видами руху 

літального апарату й керування комплексним застосуванням базових бор-

тових систем, а також керування додатковим бортовим обладнання, яке 

використовується для вирішення спеціальних задач. Для штучних супутни-

ків планети (поки, в сучасних практичних задачах, в основному ˗ Землі) 

бортове обладнання (часто у вигляді складних систем, які є додатковими до 

базових систем забезпечення функціонування такого космічного апарату і 

використовуються у тісному зв’язку з ними) часто називають цільовою 

апаратурою (інакше ˗ апаратурою цільових функцій космічних апаратів).  

mailto:tvlabut@ukr.net
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Авіоніка літальних апаратів космічної техніки має низку систем, схо-

жих за принциповим призначенням з авіонікою авіаційних літальних апа-

ратів. Зупинятися детально на відмінностях і особливостях для кожного 

виду не є задачею роботи. Акцентуємо увагу лише на том, що при порів-

нянь авіоніки літаків і ракетоносіїв можна узагальнено провести аналогію 

(зрозуміло з урахуванням особливостей та істотних відмінностей принци-

пів застосування й керування). Мається на увазі те, що і той, і інший літа-

льний апарати мають основною функцією таку, яку можна спрощено трак-

тувати як доставку вантажу, транспортування (з широкими варіаціями що-

до самого вантажу, міста його призначення або складної, у тому числі ада-

птивної до ситуації, програми забезпечення точки знаходження вантажу у 

конкретний момент часу).  

Для космічних літальних апаратів (штучних супутників Землі) особ-

ливість їх застосування тісно пов’язана із реалізацією цільових функції, 

використанням цільової апаратури. Цільові функції спрощено за групами 

(якщо, наприклад, йдеться про застосування космічних апаратів у супутни-

кових системах) можна розділити на такі вид: 1) функції дистанційного 

зондування Землі і навколоземного простору (зараз окремо можна виділити 

функцію спостереження орбітальних об’єктів апаратурою орбітального 

базування); 2) функції зв’язку; 3) функції навігаційних космічних апаратів; 

4) починають розглядатися функції сервісного обслуговування, які перед-

бачають орбітальний «парк» космічних апараті, що будуть надавати такий 

сервіс, тощо. За групами функцій розподіляються на види (з багатьма під-

видами) й космічні апарати. І авіоніка кожного космічного апарату «нала-

штована» на цільові задачі, зрощена з системами їх реалізації, забезпечує 

програму керування літальним апаратом, яка зв’язана із програмою засто-

сування цільової апаратури.  

Зрозуміло, що навчальні програми підготовки фахівців зі створення і 

супроводження застосування авіоніки літальних апаратів охоплюють ши-

рокий спектр знань і компетенцій, якими фахівець має володіти достатньо 

глибоко. Це не тільки знання теорії польоту, глибоких основ систем управ-

ління, різноманітних технологій забезпечення літальних апаратів навіга-

ційною інформацією і використання її при управлінні. Це достатньо глибо-

ке засвоєння знань з області мережних технологій, технологій реалізації 

зв’язку, принципів функціонування систем телеметрії і систем регулювання 

бортових процесів. Застосування космічних апаратів потребує також ви-

вчення технологій, на основі яких реалізуються цільові функції космічних 

апаратів, принципів застосування цільової апаратури, методів управління 

зв’язаними процеси керування літальним апаратом і цільовою апаратурою.  
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Крім того, необхідно розуміти, що задачі застосування авіоніки перес-

тають обмежуватися одиничним космічним апаратом, «виходять за його 

межі». По-перше, одною з сучасних тенденцій застосування космічних 

апаратів у навколоземному просторі є створення супутникових систем, які 

містять у своєму угрупованні тисячі космічних апаратів. Стоять задачі 

керування космічним апаратом як елементарною одиницею складної сис-

теми. Авіоніка окремого космічного апарату має забезпечувати програми 

підтримання його розташування на певних позиціях в орбітальному угру-

пованні такої системи в кожний момент часу, а також забезпечувати його 

злагоджений з іншими космічними апаратами внесок у спільне вирішення 

комплексу цільових задач системи. При цьому необхідно враховувати тен-

денцію інтеграціє різновидів цільових функцій у рамках одної системи. 

Наприклад, сучасні супутникові системи любого призначення передбача-

ють забезпечення комунікацій між космічними апаратами (зараз базовим 

перспективним напрямком стають комунікації на основі техніки комутації 

пакетів, тобто йдеться про комунікаційну мережу, вбудовану у систему 

будь якого призначення) [3].  

Крім того, за сучасними тенденціями з’являються новітні підходи до 

реалізації угруповань космічних апаратів (їх іноді називають кластерними 

угрупованнями, або кластерами космічних апаратів) зі структурою, адапти-

вною до динаміки поточних задач, які квазіоптимально розподіляют між 

собою комплекс поточних задач та керовані на основі застосування мільти-

агентних технологій. При цьому окремий космічний апарат із своєю авіоні-

кою стає елементом системи більш високої ієрархії зі складним процесом 

керування. І фахівцю необхідно забезпечувати входження космічного літа-

льного апарату в таку складну, комплексно керовану групу космічних апа-

ратів. А ще, з’явився новітній об’єкт, який названий розподіленим косміч-

ним апаратом. Це угруповання космічних апаратів, розташованих на відс-

танях 100-200 метрів один від одного, які можуть мати комунікації на ос-

нові  «не спрямованого» зв’язку і які виконують розподілено комплекс 

задач ефективніше, зі збільшеними можливостями  по відношенню до кос-

мічного апарату в єдиному конструктивному виконанні. І кожний з косміч-

них апаратів цього угруповання має свою авіоніку, є елементарною складо-

вою цього складного об’єкту і потребує відповідного керування своєю 

роботою у цій групі.  

Слід відзначити, що схожі задачі для вивчення сучасному фахівцю 

при його підготовці можна побачити і в авіації. Наприклад про різну цільо-

ву апаратуру йдеться при застосуванні безпілотних літальних апаратів. Все 

більш актуальним стає використання угруповань безпілотних літальних 



22 
 

апаратів, комплексно керованого на основі застосування мільтиагентних 

технологій, тощо.  

А ще необхідно відзначити, що є тренди до подальшого поєднання 

авіаційних і космічних систем у єдину авіакосмічну систему. І це дасть свій 

відбиток на авіоніці і тих і інших літальних апаратів. І це вже зараз потре-

бує вивчення студентом вищого навчального закладу відповідного профілю 

підготовки, хоч би на рівні загальних концепцій і стратегій.     
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ЗАСАДИ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА У ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ 

Стаття зосереджує увагу на описані тенденції і проблеми розвитку 

STEM-освіти у сучасних умовах, розвиток світової системи технічної осві-

ти в епоху глобалізації та розлядає метод проєктів як засіб мотивації у здо-

бувачів освіти і особистісно орієнтованого навчання у сучасних закладах 
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освіти. У статті представлені як структура виконання проєкту у команді, 

так і послідовність освітнього процесу за методом проєктів. Беручи до ува-

ги молодість самої науки про управління проєктами, відсутність узагальне-

ного досвіду і методик викладання з проєктного менеджементу в освіті, 

обгрунтовується власний підхід до методичного забезпечення і супроводу 

даного напрямку. 

Ключові слова:проєктний менеджмент, метод проєктів, STEM-

освіта, управління проєктами. 

Постановка проблеми. Управління проєктами саме як діяльність із 

досягнення поставлених цілей і завдань проєкту є сьогодні актуальною 

компетенцією технічних працівників. Потреба у відповідних фахівцях, на 

наш погляд, формується з двох основних джерел: як наслідок нарощення 

кількісної та якісної підготовки, що займаються різноманітними видами 

діяльності у сфері виробництва та сервісі, а також за рахунок бурхливого 

розвитку спеціалізованих компаній, що діють на ринку інноваційних пос-

луг, рекламних та промо-агенцій, центрів та інституцій технологічних дос-

ліджень тощо. Проте спільною рисою діяльності у будь-якій сфері є її про-

єктний характер. Дизайн нового бренду чи атрибутів продукту (його влас-

тивостей, упаковки, етикетки), розробка та реалізація інноіваційних ідей, 

проведення досліджень, здійснення промо-акції, виведення на ринок нового 

продукту чи послуги start-up — все це можна вважати проєктами, а саму 

технологічну діяльність проєктно-орієнтованою, тобто такою, яка здійсню-

ється у форматі проєктів. Будь-яка з перелічених вище активностей підпа-

дає під визначення проєкту як обмеженої у часі діяльності, що має унікаль-

ний характер, потребує виокремлених ресурсів та бюджету для отримання 

визначеного кінцевого результату, що має цінність для клієнта. [1]. 

Ключовим чинником успіху проєктного управління є наявність чіт-

кого, заздалегідь визначеного плану, мінімізації ризиків і відхилень від 

плану, ефективного управління змінами. Життєвий цикл проекту — це 

послідовність етапів виконання проєкту, яка задається згідно з потребами 

управління даним проєктом. Життєвий цикл управління проєктом склада-

ється з п'яти груп процесів управління: ініціація проєкту, планування, орга-

нізація виконання, контроль виконання і завершення проєкту [2; 34]. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Що ж таке проєктний менедж-

мент і які бази знань існують для формування відповідних компетенцій у 

використанні його методів та інструментів, еволюція теорії і практики про-

єктного управління переконливо засвідчують, що на сучасному етапі це 

окрема сфера управлінської науки. Відповідні компетенції повинен мати 

спеціаліст із технічною підготовкою. Саме тому проєктний менеджмент як 

окрема дисципліна знаходить активне застосування у технічній освіті. Його 
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нинішній стан в світі об'єктивно відображено в Першій Всесвітній доповіді 

ЮНЕСКО з інженерних наук, опублікованій у 2010 році [4; 21]. У Доповіді, 

складеній на основі матеріалів досліджень в різних країнах, констатується, 

що попит на ефективні інженерні кадри постійно зростає. У різних регіонах 

світу спостерігається нестача інженерів, що представляє реальну загрозу 

розвитку суспільства. [4; 12] 

Постановка завдання. Оскільки працівники, затребувані економі-

кою, здатні приймати нестандартні рішення, які вміють творчо мислити, 

розуміють і беруть на себе всю міру відповідальності за свої рішення, то 

перед професійними освітніми організаціями країни поставлено завдання 

підготовки фахівців, які відповідають запитам сучасного суспільства. Ос-

новним завданням модернізації стає підвищення доступності, якості та 

ефективності української освіти, самоактуалізація особистості на основі 

усвідомлення особливостей власного ставлення до світу і себе в цьому 

світі. При цьому традиційний підхід до навчання не дозволяє створювати 

реальні умови для якісного вирішення зазначеного завдання, тому залучен-

ня здобувачів освіти у активну пізнавальну діяльність має бути забезпечено 

залученням нових освітніх засобів (методик, викладацьких технологій [3; 

15]), що сприяють розкриттю кожної особистості, креативного ставлення 

до можливостей власного пізнання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з таких техно-

логій є метод проєктного менеджменту, що сприяє актуалізації критичного 

мислення, розвитку вмінь конструювати свої знання, орієнтуватися в інфо-

рмаційному просторі, аналізувати отриману інформацію, самостійно вису-

вати гіпотези, приймати рішення, формувати навички пізнавальної, творчої 

діяльності. 

Даний метод був запропонований ще на початку XX ст. Дж. Дьюї,  

У.Х. Кілпатріком, Е. Коллінзом, Е. Торндайком та іншими американськими 

вченими. Метод проєктного менеджменту був орієнтований на активну 

індивідуальну (парну, групову) доцільну діяльність студентів із урахуван-

ням їх особистих інтересів і потреб. Його основою, що чітко сформувалась 

у США 1919 року, з'явилися ідеї гуманістичної спрямованості, згідно з 

якими утворення слід розглядати як процес накопичення і реконструкції 

вже наявного знання з метою поглиблення його змісту в ході дослідження 

студентом проблемного навчального середовища, виготовлення різних 

макетів, схем, проведення експериментів і дослідів. Таким чином, метод 

проблем спирався на власний шлях молодої людини з подолання труднощів 

у ході виконання конкретних практичних завдань.[7; 38, 8; 96] 

У другій половині ХХ ст. в багатьох країнах (США, Велика Брита-

нія, Канада, Франція, Німеччина та ін.) значно зріс інтерес до методу проє-
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ктів. Так, в рамках альтернативної освіти в США (Б. Шлезінгер) і Німеччи-

ни (І. Бей, Й. Шнайдер, Фрей) на базі методу проєктів виник новий напрям 

в освіті , а саме продуктивне навчання.  Це стимулювало інтерес молоді до 

навчання через організацію їх самостійної діяльності шляхом постановки 

перед ними цілей і проблем, вирішення яких спричиняє появу нових знань і 

умінь. Так, Фрей в своїй книзі «Проєктний метод» виділив 17 відмінних 

рис методу проєктів, серед яких учасники проєкту підхоплюють проєктну 

ініціативу з життя; домовляються один з одним про форму навчання; роз-

вивають проєктну ініціативу, доводять її до відома всіх; учасники проєкту 

організовують себе на справу; інформують один одного про хід роботи; 

учасники проєкту дискутують.[11; 17, 12; 35] 

Соціально-економічні зміни обумовили необхідність зміни дидакти-

чної парадигми, що існувала і була орієнтована на традиційний репродук-

тивний підхід. За рахунок зміни форм і методів навчання, його індивідуалі-

зації, залучення комплексу новітніх технічних засобів, широкого застосу-

вання сучасних викладацьких та інформаційних технологій навчання сис-

тема  переорієнтовувалась  на саморозвиток, самоосвіту, самореалізацію 

особистості . 

В системі вітчизняної освіти метод проєктного менеджменту з'явив-

ся на початку 1990-х рр., Це було пов'язано із розвитком інформаційних 

технологій. Ідея полягала в тому, щоб стимулювати інтерес здобувачів 

освіти до певних проблем, що передбачає володіння конкретною сумою 

знань. Саме проєктна діяльність передбачає вирішення однієї або цілої 

низки проблем, показує  практичне застосування отриманих знань. 

Інтеграційні процеси, що відбуваються в сучасному технічну освіту, 

актуалізують використання в освітньому процесі сучасних викладацьких 

технологій і активних форм навчальної взаємодії. Ефективність системи 

українського технічної освіти, підвищення його якості до світового рівня, 

затребуваність випускників закладів професійної освіти на ринку праці 

залежить від застосовуваних викладацьких технологій. 

Всі навчальні проєкти (індивідуальні, парні, колективні) певною мі-

рою неповторні й унікальні, спрямовані на досягнення конкретних цілей, 

обмежені в часі, припускають координоване виконання взаємопов'язаних 

дій. Мета проєктного навчання - створення умов, при яких здобувачі освіти  

самостійно і охоче знаходять відсутні знання з різних джерел, вчаться ко-

ристуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних 

завдань, набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах, роз-

вивають свої дослідницькі вміння (вміння виявлення проблем, збору інфо-

рмації, спостереження, проведення експерименту, аналізу, побудови гіпо-

тез, узагальнення), розвивають системне мислення [5, 8, 10]. 
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Сучасна класифікація багатофункціональних навчальних проєктів 

виходить з переважної діяльності здобувачів освіти : 

 практико-орієнтований проєкт, який орієнтований на соціальні ін-

тереси учасників або зовнішнього замовника. Характерна різно-

манітна палітра: від навчального посібника до пакету рекомендацій 

із відновлення економіки країни. Такий  проєкт вимагає добре про-

думаної структури, навіть сценарію всієї діяльності його учасників 

з визначенням функцій кожного з них і участь кожного в оформ-

ленні кінцевого продукту; 

 дослідницький проект. Дослідження будь-якої проблеми за всіма 

правилами наукового дослідження з обґрунтуванням актуальності 

обраної теми, позначенням завдань дослідження, обов'язковим ви-

суненням гіпотези з подальшою її перевіркою, обговоренням от-

риманих результатів: використання методів сучасної науки - лабо-

раторний експеримент, моделювання, соціологічне опитування та 

ін. 

 інформаційний проєкт: збір і обробка інформації по значущій про-

блемі з метою її аналізу, узагальнення та презентації широкої 

аудиторії (стаття у ЗМІ, інформація у мережі Інтернет); 

 творчий проєкт. Такі проєкти не мають детально відпрацьованої 

структури спільної роботи учасників, характеризуються макси-

мально вільним і нетрадиційним авторським підходом до вирішен-

ня проблеми і оформлення результатів. Кінцевий продукт такого 

проекту - альманах, репортаж, стаття, альбом, web-сайт тощо. 

Цей метод орієнтований на самостійну діяльність здобувачів освіти, 

передбачає вирішення конкретної проблеми шляхом використання як різ-

номанітних засобів навчання, так і інтегрованих знань, умінь з різних галу-

зей науки, техніки, технологій. Проєкти повинні мати реальне завершення. 

У разі теоретичної проблеми – конкретне рішення, в разі практичної про-

блеми – конкретний результат, готовий до впровадження. 

Метод проєктів [4;36] наразі переживає своє «друге народження», 

що пов'язано з його відповідністю ідеям модернізації в цілому і модульно-

компетентнісному підходу зокрема, дозволяючи в поєднанні з інформацій-

ними технологіями надати масовому навчанню індивідуальний характер. 

Саме тому метод проєктів, який використовує вміння адаптуватися до 

стрімко мінливих умов життя людини постіндустріального суспільства, 

відносять до технологій XXI ст. 

Прикладом вміння адаптуватися під сучасні складні умови може бу-

ти проєктна діяльність закладів позашкільної освіти, а саме організація 
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роботи проєктів закладу під час пандемії. Пандемія не завадила створити 

на початку 2020-2021 навчального року Позашкільному навчальному за-

кладу «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької мі-

ської ради Запорізької області (ПНЗ «ЦНТТМ «Політ») разом із НУ «Запо-

різька політехніка» Дитячо-юнацький науковий університет «Запорізька 

політехніка» (ДЮНУ «Запорізька політехніка»). На початку існування 

проект ПНЗ «ЦНТТМ «Політ» «Корисні STEM-канікули» складався тільки 

із заходів, де молодь мала можливість прийняти участь у наукових заходах, 

побувати на екскурсіях, ознайомитись із сучасним станом розвитку проми-

словості та виробничими технологіями на підприємствах. Після відвіданих 

екскурсій діти та молодь довгий час обговорювали побачене, обмінювались 

думками, враженнями. І проект «Корисні STEM-канікули» відкрив для 

дітей та молоді двері у цікавий та дивовижний світ науки, виробництва та 

технології. Результатом реалізації першого етапу довгострокового проекту 

«Корисні STEM-канікули» стала організація 46 заходів, в яких було задіяно 

більше 700 учнів. Це приклад супроводу, а саме і вдалого менеджменту 

проєкта з популяризації технічної освіти та науково-технічної творчості. В 

роботі [15] надано вдалий приклад сучасної модерації проєкту. Попередній 

досвід онлайн супроводу проєкту «Корисні STEM-канікули» за допомоги 

Google-сервісів дав можливість продовжити проєкт під час пандемії та 

запровадити нові заходи вже в співпраці з ДЮНУ «Запорізька політехніка», 

де викладачі провідного ВНЗ змогли разом з іншими освітними партнерами 

проєкту ПНЗ «ЦНТТМ «Політ» провести онлайн заходи в термін дії проєк-

ту з популяризації та профорієнтації технічних спеціальностей та професій, 

де кількість учасників заходу не змінилась.[14; 125]. 

Використання проєктної методики набуває все більшої популярності 

і є плідним і ефективним засобом організації навчального матеріалу. Засто-

сування проєктної методики підвищує інтерес здобувачів освіти до вивчен-

ня предмета шляхом розвитку внутрішньої мотивації за допомогою перене-

сення центру процесу навчання з викладача на студента. Технологія проєк-

тного менеджменту дозволяє сформувати навички студентів із ефективної 

поведінки на ринку праці, стимулює розвиток ключових компетенцій, фор-

мує здібності до самозайнятості та отримання додаткових (резервних) про-

фесійних компетенцій. Метод проєктів орієнтований на розвиток особисті-

сних та освітніх ресурсів молоді з метою посилення адаптаційного потенці-

алу і підвищення шансів на ефективне працевлаштування та становлення 

професійної кар'єри. 

Метод проєктного менеджменту характеризується високою комуні-

кативністю, дозволяє створити творчу дослідницьку атмосферу. Робота в 

малих групах допомагає молоді навчитися працювати в колективі, дозволяє 
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відчути себе членом команди – підпорядкувати свій темперамент, характер, 

особистий час до інтересів спільної справи. Прикладом може стати гра-

моделювання «Спільно до мети», де проєкт реалізовували декілька освітніх 

партнерів, а саме ПНЗ «ЦНТТМ «Політ», ГО «МЦНК «Заммельзуріум», 

Центр національних культур ЗОУНБ. При цьому молодь була вільна у ви-

борі способів і видів діяльності для досягнення поставленої мети. 

Методика проєктного менеджменту універсальна і може застосову-

ватися при навчанні будь-якої спеціальності, профілю та напряму освітньої 

діяльності. Уміння користуватися  таким методом - показник високої ква-

ліфікації і творчого потенціалу викладача, його прогресивної методики 

навчання і розвитку. Особливо показовими видами проєктної діяльності є 

науково-технічна творчість дітей та молоді. Відмітимо, що  саме гурткова 

робота передбачає створення власних проєктів, які доводяться до кінцевої 

реалізації, а звітування щодо вдалої реалізації. І це участь у конкурсах та 

змаганнях зі своїм проєктом. Так вдало реалізований проєкт - створення 

моделі  літака з гумомоторним двигуном, що вільно літає, приніс його май-

стру, а саме гуртківцю ПНЗ «ЦНТТМ «Політ» перемогу на Чемпіонаті 

Європи серед юнаків. Проєктування деяких деталей моделі відбулось із 

використанням 3Д-технологій. Вся проєктна діяльність у цьому випадку - 

це застосування чіткого таймінгу щодо створення моделі, навичок польо-

тів, формування стійкого психоемоціонального стану виконавця проєкту 

під керівництвом педагога –керівника цього технічного проєкту. Проєкту-

вання освітнього процесу із застосуванням інформаційних технологій та 

проєктної методики є актуальним, та може вібуватись за допомоги сучас-

них застосунків та сервісів. [5;65]. 

Основні вимоги до використання методу проєктів у технічній освіті: 

наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми / завдання, 

що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення; 

використання дослідницьких методів; визначення проблеми, яка випливає 

із завдання дослідження, висування гіпотези їх рішення, обговорення мето-

дів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих да-

них, підведення підсумків, коригування, висновки; практична, теоретична, 

пізнавальна значущість передбачуваних результатів; самостійна (індивіду-

альна, парна, групова) діяльність здобувачів освіти; структурування змісто-

вної частини проєкту.[7:18] 

Узагальнюючи практичну діяльність учасників проєкту за методи-

кою навчального проєктування із застосуванням інформаційних техноло-

гій, виділяємо технологічний ланцюжок дій [8; 12, 9; 76]): 
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 підготовчий (мотиваційно-ціннісний задум) етап (створення про-

блемної ситуації, вибір теми проєкту, визначення типу проєкту, ор-

ганізація малих груп, розподіл ролей); 

 етап визначення мети (постановка мети - виявлення проблеми, 

протирічь, формулювання завдань, висування гіпотези їх рішення); 

 етап планування (побудови планів діяльності, обговорення можли-

вих варіантів дослідження, вибір способів (методів); продумування 

ходу діяльності, розподіл завдань, самоактуалізація і самоосвіта); 

 етап реалізації (проведення збору даних; аналіз отриманих даних; 

використання в ході спільного дослідження методу «мозкового 

штурму», отримання продукту (результату діяльності); оформлен-

ня кінцевих результатів; творчі звіти, перегляди); 

 етап презентації (представлення продуктів проєктної діяльності; 

підведення підсумків, коригування, захист проєкту; форми проєкт-

ного продукту повинні бути підтверджені документально (в 

освітньому звіті, фотографіях, кресленнях, рефераті, доповіді і 

т.п.); 

 етап рефлексії (осмислення результатів, ходу роботи, дій кожного, 

співвідносність задуму з результатом, виявлення причин успіхів і 

невдач на кожному етапі, порівняння планованих результатів і ре-

альних, узагальнення, висновки); 

 проєктний етап (оцінка перспективи розвитку проєкту; формулю-

вання нових проблем) [14; 124]. 

Висновки. Отже, метод проєктного менеджменту, в основі якого мі-

ститься ідея націленості на результат, який можна осмислити і застосувати 

в реальній практичній діяльності, стає все більш популярним в українській 

технічній освіті. Здатність проєктувати істотно розширює суб'єктивні мож-

ливості здобувачів освіти, змінює розуміння власних можливостей. Саме в 

цьому полягає основна суть проектної діяльності як освітньої технології. 

Крім того, розвиваються такі компетентності: вміння працювати з інфор-

мацією, уміння міркувати, робити висновки, вміння приймати рішення, 

працювати в команді. 
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