
Комп’ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті 
 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО 
Каращук А.М.*, Овсиенко О.Л.**, Шмелев А.С.*, Ефименко Т.М.*, Болховецкий А.В.*, 

Липко Г.В.** 
* – Институт химико – технологического проектирования  (г. Северодонецк) 

** – Северодонецкий Технологический институт Восточноукраинского национального 
университета им. В. И. Даля (г. Северодонецк) 

 
Институт химико–технологического проектирования (ИХТП) и Северодонецкий 

технологический институт Восточноукраинского национального университета им. В. И. Даля 
(СТИ ВНУ г. Северодонецк) в 2008 году заключили договор об организации студенческого 
проектного бюро с целью приобщения студентов к работе с современным математическим 
обеспечением, которое реально используется при базовом и рабочем проектировании. СТИ 
ВНУ выделил производственное помещение для компьютерного класса на 12 рабочих мест, а 
ИХТП установил на этих компьютерах имеющееся в его распоряжении лицензионное 
программное обеспечение. Занятия в классе проводятся во внеучебное время специалистами 
ИХТП. Контингент слушателей составляют студенты химико–технологических 
специальностей 3-5 курсов. 

Разработана программа обучения пользованию системой GasCad, состоящей из 
AutoCad-14 и базы данных по ГОСТам на элементы технологического оборудования. 
Программой обучения предусматривается выполнение трехмерного моделирования  как 
технологичеcких трубопроводов, так и всей строительной части проекта. В результате такого 
моделирования появляется возможность видеть проектируемый объект с разных сторон, 
получать проекции этой трехмерной модели на плоскость, т.е. создавать детализированную 
монтажно – технологическую документацию проектируемого объекта. 

На следующем этапе с использованием встроенной в систему базы данных на 
технологические объекты создается сводная спецификация изделий и материалов, а затем и 
сметная документация на реализацию проектируемого объекта. 

Таким образом, из набора простых элементов под руководством специалистов ИХТП 
студенты участвуют непосредственно в разработке проектно – сметной документации. 

Выполнение технологических расчетов при базовом проектировании осуществляется 
с использованием информационно-вычислительных систем  PRO/II и VSatrapis, имеющихся 
в ИХТП. Студенты осваивают проблемы выбора моделей  состава сырья и продуктов 
процесса, моделей технологического оборудования и технологических схем. 

За время обучения разрабатывались процессы производства метил – трет – бутилового 
эфира, экстракции ароматических компонентов из бензина каталитического риформинга, 
коксования бурых углей в расплаве теплоносителя и др. 

Некоторые студенты 5-го курса по окончании СТИ ВНУ были оформлены на работу в 
ИХТП и быстро адаптировались на рабочих местах. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 
ВИВЧЕННІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 
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У зв'язку з входженням освітньої системи України в єдину європейську систему, 

впровадження нових інформаційних технологій навчання студентів стає своєчасним і 
актуальним [1,2]. Для підвищення рівня підготовки студентів, які навчаються в технічних 
вузах і університетах України, застосовуються спеціальні системи тестування, а також 
програмні комплекси дистанційного навчання для різних навчальних дисциплін [3]. Сучасна 
комп'ютерна освіта уже сьогодні є надійним і ефективним способом забезпечення якісного 
дистанційного навчання для студентів, які мають деякі фізичні відхилення. Педагогічні 
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програмні середовища можуть досить ефективно використовуватися на практиці в тих 
галузях освіти, де наочність відіграє головну роль. Крім того, дистанційні інформаційні 
технології навчання можна з успіхом використовувати для підготовки абітурієнтів.  

На даний час серед напрацьованих дистанційних інформаційних ресурсів курсів з 
технічних дисциплін вкрай мало, оскільки їх реалізація є принципово складнішою задачею, 
вирішення якої потребує набагато більшого професіоналізму розробників, дорожчого 
програмного інструментарію, витрат часу і, відповідно, коштів. Тому фінансову підтримку 
професійних команд, які здатні реалізовувати такі курси з належною якістю, можуть 
дозволити собі лише потужні технічні університети. Непоганим прикладом такої професійної 
роботи є започаткований у 2008 році у НТУУ «КПІ» проект створення повного циклу 
дистанційних курсів (а це близько 60 дисциплін) для підготовки бакалаврів за спеціальністю 
«Метрологія та вимірювальна техніка». На поточний момент у межах проекту уже 
розроблено понад 30 курсів. 

Безумовно, створених дистанційних курсів для організації в масштабах країни 
масового навчального процесу в дистанційному форматі, явно не достатньо. Крім того, як 
уже відмічалося вище, ступінь уніфікації розроблених дистанційних курсів є вкрай низькою. 
Тому для вирішення означених проблем Міністерство освіти і науки профінансувало 
Українському інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ» реалізацію проекту 
створення уніфікованого банку інформаційних ресурсів навчального призначення. Метою 
проекту є закладення нормативної, організаційно-методичної і технологічної основи для 
накопичення, обміну і спільного використання у системі дистанційного навчання різних 
електронних інформаційних ресурсів в інтересах усіх учасників освітньої спільноти, що 
принципово вплине на ефективність подальшого впровадження в освітню систему України 
новітніх засобів навчання.  

Крім того є надія, що буде забезпечено економію коштів при розробленні нових 
інформаційних ресурсів і знижено рівень дублювання аналогічних робіт у багатьох 
начальних закладах. 

В рамках реалізацію проекту створення уніфікованого банку інформаційних 
ресурсів навчального призначення Українського інституту інформаційних технологій в 
освіті НТУУ «КПІ» нами розробляється курс лабораторних робіт з хімії. Як було зазначено 
вище, реалізація дистанційних курсів з технічних дисциплін, в тому числі базових курсів, 
таких як хімія, пов’язане з певними труднощами і набагато складніше у втіленні в життя. 
Складність при створенні дистанційних навчальних курсів виникає особливо при 
необхідності вивчення практичних курсів, курсів з практичною складовою, наявністю 
лабораторних дослідів, які призначені для покращення розуміння теоритичних основ курсу 
та оволодіння практичними навичками. 

Можливості середовища Adobe Flash, дозволяють повністю інтегрувати створюваний 
курс лабораторних робіт у WEB-інтерфейс та отримувати і фіксувати результати виконання 
роботи в режимі реального часу, що вимагає більш складної реалізації, або спростити 
організацію лабораторних робіт та реалізацію WEB-оболонки до режиму завантаження 
файлів лабораторних робіт з сайту дисципліни, автономного виконання роботи за допомогою 
отриманого файлу, проведення необхідної обробки отриманих результатів та відправлення їх 
для перевірки та оцінювання беспосередньо викладачу засобами електронної пошти. При 
розробці електронних лабораторних робіт наму за основу був взятий останній варіант, що 
дозволяє не прив’язуватись до певної WEB-оболонки та не накладає суворих вимог на 
електронну сторінку дистанційного курсу внаслідок тісної інтеграції безпосередньо самих 
робіт у цю оболонку. 

Приклад реалізації однієї з лабораторних робіт на тему: «Атомно-молекулярне 
вчення, основні поняття атомно-молекулярного вчення» зображений на рис. 1. 
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Рис. 1 Лабораторне устаткування для визначення молярної маси еквівалентів металу 

До кожної лабораторної роботи студент також отримує рекомендації щодо її 
виконання з певними теоритичними аспектами проведення роботи в електронному вигляді, 
які можуть бути завантажені студентом з сайту дисципліни разом з файлом для виконання 
роботи. 

Після ознайомлення з лабораторним обладнання, студент може безпосередньо 
приступати до виконання роботи. Для цього просто достатньо натиснути мишею на 
відповідній одиниці обладнання, щоб ініціалізувати запуск частини анімованого ролику. 

Комп’ютерні лабораторні роботи можна застосовувати не тільки в дистанційному 
курсі, а і при вивчення курсу у стаціонарній формі навчання. Це дозволить студенту краще 
підготуватися до виконання роботи в хімічній лабораторії, засвоїти всі аспекти та етапи 
проведення роботи і чітко собі уявляти весь процес проведення експериментів та кінцевий 
результат. Комп'ютерні лабораторні роботи також дозволять уявити та проілюструвати ті 
аспекти, які не можливо спостерігати фізично в лабораторії, наприклад візуалізовані хімічні 
реакції на рівні молекул та атомів, різні фізичні процеси, тощо. Окрім того, комп'ютерні 
лабораторні роботи допоможуть освоїти курс студентам, які з певних причин, наприклад 
хвороба, не змогли їх виконати в хімчній лабораторії. 
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