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Г А З Е Т А Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У «З А П О Р I З Ь К А П О Л I Т Е Х Н I К А»

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ В НАЦIОНАЛЬНОМУ УНIВЕРСИТЕТI «ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА»

З початку карантину МОН Украї-
ни ухвалило багато управлiнських рi-
шень, щоб адаптувати освiтнi процеси
до його умов. Вiдтепер з ключовою iн-
формацiєю щодо основних змiн можна
ознайомитись на окремому iнфоресурсi.
А докладно про цi змiни, як i ранiше,
можна дiзнатися на сайтi МОН.

Дистанцiйне навчання – сукупнiсть
технологiй, що забезпечують надання
студентам основного обсягу навчально-
го матерiалу, iнтерактивна взаємодiя
студентiв i викладачiв у процесi навчан-
ня, забезпечення студентам можливостi
самостiйної роботи з навчальними ма-
терiалами, а також у процесi навчання.

Сьогодення можна назвати ерою iн-
форматики та телекомунiкацiй. Це ера
спiлкування, трансферу iнформацiї та
знань. Навчання i робота, сьогоднi цi
два слова стали синонiмами: професiй-
нi знання старiють дуже швидко, тому
необхiдно їх постiйне вдосконалювання.
Свiтова телекомунiкацiйна iнфраструк-
тура сьогоднi дає можливiсть створен-
ня систем масового безперервного само-
навчання, загального обмiну iнформа-
цiєю, незалежно вiд тимчасових i про-
сторових поясiв. Дистанцiйне навчання
увiйшло в XXI столiття як найефектив-
нiша система пiдготовки i безперервної
пiдтримки високого квалiфiкацiйного
рiвня фахiвцiв.

У XXI столiттi доступнiсть
комп’ютерiв та iнтернету роблять по-
ширення дистанцiйного навчання ще
простiшим й швидшим. Iнтернет став
величезним проривом, значно бiльшим,
нiж радiо й телебачення. З’явилася
можливiсть спiлкуватися й одержу-
вати зворотний зв’язок з будь-яким
студентом, де б вiн не перебував.

Пiд час дистанцiйного навчання мо-

жуть використовуватися рiзноманiтнi
методи надання навчальної iнформацiї.
Уже змiнилося кiлька поколiнь вико-
ристаних технологiй – вiд традицiй-
них друкованих видань до найсучас-
нiших комп’ютерних технологiй (ра-
дiо, телебачення, аудiо-вiдеотрансляцiї,
аудiо-вiдеоконференцiї, E- Learning-
online Learning, Iнтернет- конферен-
цiї, iнтернет-трансляцiї i таке iнше).

НУ«ЗП» використовує гiпермедiа –
модель дистанцiйного навчання третьо-
го поколiння, що передбачає викори-
стання нових iнформацiйних техноло-
гiй за домiнуючої ролi комп’ютерних те-
лекомунiкацiй. Найпростiшою формою
при цьому є використання електрон-
ної пошти i телеконференцiй, а також
аудiонавчання (поєднання телефону й
телефаксу). При подальшому розвит-
ку ця модель дистанцiйного навчання
включає використання комплексу та-
ких засобiв як вiдео, телефакс i теле-
фон (для проведення вiдеоконференцiй)
i аудiографiка при одночасному широ-
кому використаннi вiдеодискiв, рiзних
гiперзасобiв, систем знань i штучного
iнтелекту.

З початку карантину НУ«ЗП» про-
водить навчання за допомогою вi-
деоконференцiй (вебiнарiв), на ба-
зi Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment, ви-
мовляється «Мудл»), тобто модульно-
го об’єктно-орiєнтованого динамiчного
навчального середовища, яке назива-
ють також системою управлiння нав-
чанням, системою управлiння курсами,
вiртуальним навчальним середовищем
або просто платформою для навчання:

I вебiнари мiж ЗВО України та зару-
бiжжя. На однiй з вiдеоконференцiй
голова Ради ректорiв вищих навчаль-
них закладiв Запорiзького регiону,
ректор Нацiонального унiверситету
«Запорiзька полiтехнiка» професор

С.Б. Бєлiков обговорив з колегами
питання законодавчого забезпечен-
ня дiяльностi закладiв вищої освiти
в перiод карантину. В дистанцiйно-
му режимi пройшли i зустрiчi пред-
ставникiв Причорноморської мережi
унiверситетiв (BSUN).

I вебiнари для захисту дисертацiй.
Вiдповiдно до постанови, тепер по-
вiдомлення про прийняття дисер-
тацiї до захисту публiкуються ли-
ше на офiцiйному веб-сайтi МОН.
Публiкувати повiдомлення в «офi-
цiйному друкованому виданнi» бiль-
ше не потрiбно. Дисертацiї до
Мiнiстерства надсилатимуться в
електронному, а не друкованому
виглядi. Зважаючи на цi прави-
ла, в «Запорiзькiй полiтехнiцi» вiд-
булося декiлька захистiв за допо-
могою iнформацiйних технологiй.

I вебiнари для внутрiшньої дiяльнос-
тi унiверситету. Наприклад, супро-
вiд засiдання вченої ради та iнших
службових нарад.

Вебiнари для пiдготовчого вiддi-
лення. Для абiтурiєнтiв проводили-
ся онлайн-лекцiї з математики та
української мови. Доступ до вiдео мож-
на отримати в Центрi доунiверситетсь-
кої пiдготовки (ауд. 149 головного кор-
пусу).

Дмитро Павленко,
директор центру «CIDECS»
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ТРЕТIЙ МIЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СЕМIНАР «СOMPUTER MODELING AND INTELLIGENT SYSTEMS»
(CMIS-2020), ПРИСВЯЧЕНИЙ 120-РIЧЧЮ «ЗАПОРIЗЬКОЇ ПОЛIТЕХНIКИ»

На кафедрi програмних засобiв НУ
«Запорiзька полiтехнiка» 27 квiтня – 1
травня 2020 р. проведено Третiй мiжна-
родний семiнар «Сomputer Modeling and
Intelligent Systems» (CMIS-2020), при-
свячений 120-рiччю «Запорiзької полi-
технiки». Це єдиний науковий семiнар
в унiверситетi, працi якого iндексують-
ся в наукометричних базах Scopus та
DBLP. Серед членiв програмного комi-
тету та авторiв поданих робiт CMIS-
2020 були науковцi-представники Бiло-
русi, Бельгiї, Iндонезiї, Iспанiї, Китаю,
Нiмеччини, Польщi, Росiї, Словаччини,

США, України та Чехiї.
Мiжнародним програмним комiте-

том семiнару отримано 177 статей (у
2019 р. – 130 статей) 461 автора для пуб-
лiкацiї. Серед авторiв, що подали стат-
тi, 136 докторiв наук, професорiв; 218
докторiв фiлософiї або кандидатiв наук,
доцентiв. Показники авторiв поданих
робiт: максимальна кiлькiсть публiка-
цiй у базi Scopus на автора – 196; серед-
ня кiлькiсть публiкацiй у базi Scopus
на автора – 15,6; кiлькiсть авторiв, що
мають бiльше чотирьох публiкацiй у
Scopus – 146; кiлькiсть авторiв, що ма-
ють понад чотири публiкацiї у базi
DBLP – 29.

Статистика поданих робiт: мiнiмаль-
на кiлькiсть авторiв на подану статтю –
1, середня кiлькiсть авторiв на подану
статтю – 3,35, максимальна кiлькiсть
авторiв на подану статтю – 6, мiнiмаль-
на кiлькiсть авторiв на подану статтю –
1, середня кiлькiсть авторiв на подану
статтю – 1,67, максимальна кiлькiсть
статей, поданих одним автором, – 9.

Усi статтi, поданi на CMIS-2020, про-
ходили рецензування редактором, чле-
нами програмного комiтету та незалеж-
ними рецензентами. Вiдправлено запи-
тiв на рецензування – 936 (100%), кiль-
кiсть отриманих рецензiй –564 (60,3%),
кiлькiсть вiдмов у рецензуваннi – 372

(39,7%), середня кiлькiсть запитiв ре-
цензiй на подану статтю – 5,3, середня
кiлькiсть отриманих рецензiй на статтю
– 3,2. Розподiл рецензiй (564 – 100%):
прийняти статтю до публiкацiї – 356
(63,1%), гранична стаття – 90 (16%),
вiдмовити у публiкацiї – 118 (22.9%).
Кiлькiсть рецензентiв, що брали участь
у рецензуваннi статей – 181, середня
кiлькiсть запитiв на рецензiю – 5,2, се-
редня кiлькiсть отриманих рецензiй на
рецензента – 3,1, кiлькiсть прийнятих
статей за результатами рецензування –
88, частка успiшних подань (прийнятих
статей серед поданих) – 49.7% (1:1,01).
Кiлькiсть статей, опублiкованих у збiр-
цi семiнару, – 83 (у 2019 р. – 81). Пiд-
сумкове вiдношення прийнятих статей
до загальної кiлькостi отриманих – 47%
(у 2019 р. – 62%).

Через епiдемiю коронавiрусу у 2020
р. семiнар проводився дистанцiйно. Але,
як завжди, для учасникiв семiнару
участь та публiкацiя статей були без-
коштовними. Докладна iнформацiя про
захiд, включаючи вiдеозаписи виступiв,
посилання на презентацiї та опублiко-
вану збiрку CMIS-2020 праць наведена
за посиланням:

Сергiй Субботiн,
голова мiжнародного програмного комiтету

та редактор збiрки CMIS-2020

ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТIВ КАФЕДРИ ЕПА НУ «ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА» НА МIЖНАРОДНОМУ РIВНI

На Мiжнарод-
ному конкурсi сту-
дентських наукових
робiт за окремими
спецiальностями НУ
«Запорiзька полiтех-
нiка» гiдно предста-
вили студенти ка-

федри електропривода i автоматизацiї
промислових установок (ЕПА), що нав-
чаються за освiтньою програмою «Елек-
тромеханiчнi системи автоматизацiї та
електропривод».

I мiсце за спецiальнiстю 141 «Елек-
троенергетика, електротехнiка та елек-
тромеханiка» виборов Микола Олєйнi-
ков (студ. гр. Е-319м) з науковою ро-
ботою на тему «Система автоматично-
го керування двомасовим позицiйним
електроприводом» (науковi керiвники –
к.т.н., доц. кафедри ЕПА Назарова Оле-
на Сергiївна, к.т.н., доц. кафедри ЕПА
Осадчий Володимир Володимирович);

II мiсце за спецiальнiстю 151 «Авто-
матизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi
технологiї» посiв Андрiй Шулєв (студ.
гр. Е-327сп) з науковою роботою на
тему «Автоматизацiя системи керуван-
ня кроковими електроприводами подачi
станини портального типу» (науковий
керiвник – к.т.н., декан ЕТФ Антонов

Микола Леонiдович)
Згiдно з листом Державної наукової

установи «Iнститут модернiзацiї змiсту
освiти» Мiнiстерства освiти i науки
України вiд 25.02.2020 №22.1 / 10-531,
на базi Кременчуцького нацiонально-
го унiверситету iменi Михайла Остро-
градського (КрНУ) у 2019/2020 навчаль-
ному роцi було проведено Мiжнародний
конкурс студентських наукових робiт.

Спiворганiзаторами Конкурсу є за-
кордоннi навчальнi заклади: Унiверси-
тет Матея Бела (Словаччина), Iнсти-
тут технологiй i бiзнесу (Чехiя), Ви-
ща школа європейських i регiональ-
них дослiджень (Чехiя), Барановиць-
кий державний унiверситет (Бiлорусь),
Євразiйський унiверситет iменi Л.Н. Гу-
мiльова (Казахстан), Карагандинський
державний iндустрiальний унiверситет
(Казахстан), Вища школа менеджменту
iнформацiйних систем ISMA (Латвiя),
Алiтус Коледж Унiверситету приклад-
них наук (Литва), Люблiнська полiтех-
нiка (Польща), Вроцлавський економiч-
ний унiверситет (Польща).

Метою конкурсу є активiзацiя про-
цесiв iнтеграцiї України в європейсь-
кий освiтньо-науковий простiр, розши-
рення мiжнародних зв’язкiв, стимулю-
вання iнновацiйної дiяльностi студентiв,

оволодiння ними сучасними технологiя-
ми, створення умов для формування iн-
телектуального потенцiалу талановитої
молодi тощо.

У конкурсi за спецiальнiстю 141
«Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка» взяли участь сту-
денти з України, Польщi, Китаю, Iра-
ну, Грузiї. На пiдсумковiй конферен-
цiї виступили з науковими онлайн-
доповiдями у виглядi PowerPoint пре-
зентацiй 52 студенти з 18 закладiв ви-
щої освiти.

У конкурсi за спецiальнiстю
151 «Автоматизацiя та комп’ютерно-
iнтегрованi технологiї» взяли участь
студенти з України, Чехiї, Грузiї, Сло-
ваччини, Польщi, Iраку, Казахстану,
Францiї. На пiдсумковiй конферен-
цiї виступили з науковими онлайн-
доповiдями 23 студенти з 16 закладiв
вищої освiти. На конкурс надiйшло 49
наукових робiт 67 авторiв з 8 країн
свiту з 19 закладiв вищої освiти.

Вiтаємо авторiв i наукових керiв-
никiв з вiдмiнними результатом! Ба-
жаємо подальших успiхiв у освiтi та
науцi!

Олена Назарова,
кафедра електропривода i автоматизацiї

промислових установок
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Хтось iз мудрих зауважив, що жiн-
кою бути нелегко. А ще складнiше –
поєднувати в собi жiночнiсть iз дiло-
витiстю та професiоналiзмом. Саме це
притаманне директору однiєї з най-
бiльших книгозбiрень Запорiзького
краю – наукової бiблiотеки НУ «За-
порiзька полiтехнiка» Раїсi Iванiвнi
Кучерук, високо професiйному фахiв-
цю iз понад 43-рiчним стажем роботи
в унiверситетi.

Нiде так не розкриває людина свої
здiбностi, розум, талант, людськi якостi,
як у колективi, в якому працює. I Раїса
Iванiвна, надiлена вiд природи творчи-
ми, органiзацiйними вмiннями, високою
моральною культурою та прекрасними
духовними цiнностями, сповна прояви-
ла тут свою обдарованiсть.

За час роботи в бiблiотецi вона здо-
була велику шану й незаперечний ав-
торитет як у колег, так й в керiвниц-
тва унiверситету та вiдвiдувачiв, якi
вважають її сильним лiдером i мудрим
керiвником. Стояти на чолi великого
пiдроздiлу – тонке мистецтво i щоденна
складна робота. Для Раїси Iванiвни ко-
лектив не абстрактне поняття, за ним
вона бачить кожну живу людину з її
нагальними потребами. Вона цiнує в
людях професiоналiзм, iнiцiативнiсть,
толерантнiсть, доброзичливiсть.

Пiд керiвництвом Раїси Iванiвни бiб-
лiотека «Запорiзької полiтехнiки» ак-
тивно рухається в напрямку, орiєнто-
ваному на iнтеграцiю наукових досяг-
нень до свiтового iнформацiйного про-
стору; розвивається як iнтелектуально-

iнформацiйний комплекс, як просвiт-
ницький центр студентської молодi, як
методична база для бiблiотек держав-
них закладiв вищої освiти Запорiзької
областi.

За багаторiчну сумлiнну пра-
цю, зразкове виконання службових
обов’язкiв, вагомий особистий внесок
у пiдготовку висококвалiфiкованих
фахiвцiв Раїсу Iванiвну вiдзначено
багатьма нагородами вiд Запорiзької
обласної державної адмiнiстрацiї, Де-
партаменту освiти i науки Запорiзької
областi та керiвництва унiверситету.

Колектив Нацiонального унiверси-
тету «Запорiзька полiтехнiка» щиро
вiтає Раїсу Iванiвну з ювiлеєм i бажає
творчої наснаги, благополуччя та усi-
ляких гараздiв! Нехай притаманнi Вам
професiоналiзм, органiзаторськi здiбно-
стi, принциповiсть та iнтелiгентнiсть
i надалi сприятимуть розвитку бiблiо-
течної справи в нашому унiверситетi.
Мiцного здоров’я Вам, щастя, добробу-
ту!

Ректорат, профкоми, колектив наукової
бiблiотеки

Андрiєнко Петро Дмитрович народи-
вся 26 квiтня 1940р. в ст. Ханженково
Донецької обл. Закiнчив Одеський
полiтехнiчний iнститут, факультети:
електротехнiчний (1962р.), автоматики
i телемеханiки (1967р.).

Основна наукова дiяльнiсть Андрiєн-
ка П.Д. пов’язана з дослiдженнями, ро-
зробками та впровадженням у вироб-
ництво автоматизованих електропри-
водiв постiйного та змiнного струмiв,
перетворювачiв для електроенергетики
та транспорту.

За останнi 15 рокiв пiд керiвництвом
професора Андрiєнка створенi перетво-
рювачi для тягової електропередачi
змiнного стуму першого українського
дизель-поїзда ДЕЛ-02, високовольтнi

перетворювачi частоти 6 кВ, 2000 кВт
для магiстрального амiакопроводу «То-
льяттi – Одеса» та вiтроенергетики по-
тужнiстю 1000 кВт, новi джерела жив-
лення для електротехнологiї.

Петро Дмитрович значну увагу при-
дiляє пiдготовцi наукових кадрiв. З
1992р. працює викладачем, доцентом
(1979р.), професором (1990р.), завiду-
вачем кафедри НУ «Запорiзька полiтех-
нiка». Пiд його керiвництвом захищено
1 докторську i 7 кандидатських дисер-
тацiй. Як дiляться своїми враженнями
його численнi учнi, з Петром Дмитро-
вичем дуже легко та цiкаво працювати
– за декiлька мiсяцiв спiлкування з ним
дiзнаєшся набагато бiльше, нiж за роки
навчання в унiверситетi.

Аспiранти та докторанти Петра
Дмитровича зауважують, що iнодi
здається, нiби новi науковi iдеї народ-
жуються у професора Андрiєнка, як ка-
жуть, на льоту. Але насправдi за кож-
ною новою iдеєю стоїть значна теоре-
тична та практична робота, якiй Петро
Дмитрович вiддає майже весь вiльний
час.

Андрiєнко П.Д. є одним з iнiцiаторiв
створення Асоцiацiї iнженерiв силової
електронiки, яка об’єднує близько 300
вiдомих вчених країн СНД. При цьому
колеги-вченi Петра Дмитровича дуже
високої думки про його знання i досвiд –
авторитет та досвiд професора Андрiєн-
ка в наукових колах є беззаперечним

та переконливим.

Андрiєнко П.Д. є головою українсь-
кого технiчного комiтету МЕК ТК-32
«Силовi перетворювачi», а також членом
редколегiї науково – технiчних жур-
налiв «Електротехнiка та електроенер-
гетика», «Електрифiкацiя транспорту»,
«Електромеханiчнi та комп’ютернi си-
стеми».

З 2012 р. Андрiєнко П.Д. був членом
спецiалiзованої вченої ради при ДНДЦ
УЗ iз захисту кандидатських дисерта-
цiй зi спецiальностi «Рухомий склад та
тяга поїздiв».

За своє наукове життя Петро Дмит-
рович опублiкував бiльше 200 науко-
вих праць, 4 монографiї, отримав понад
100 авторських свiдоцтв та патентiв на
винаходи (за що у 1990 р. отримав по-
чесне звання «Заслужений винахiдник
УРСР).

Андрiєнка П.Д. нагороджено ор-
денами «Трудового Красного Знаме-
ни» (1982р.), «За заслуги» III ступе-
ня (1998р.), медалллю «Ветеран працi»
(1987р.), Почесною грамотою Запорiзь-
кої обласної ради (2010р.).

З ювiлеєм Вас, дорогий Петре Дмит-
ровичу! Бажаємо нових успiхiв у робо-
тi, творчих пошукiв i подальшого роз-
витку, сiмейного благополуччя i мiцно-
го здоров’я. Многiї Вам лiта!

Ректорат, профкоми, колектив кафедри
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