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різними комунікантами, а також знань вербальних і невербальних засад інтеракції, умінь їх 

ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта й адресата» [2, с. 124]. 

У наукових довідниках використовується також терміни «мовленнєва компетенція», що 

визначається умінням використовувати мовні засоби, адекватні меті спілкування, і «мовна 

компетенція»,  тобто обізнаність виражальними можливостями мовних одиниць (володіння 

лексикою, граматикою, вміння адекватно сприймати і породжувати тексти) [2, с. 328].  

Знання студентів з української мови у ВНЗ великою мірою визначається рівнем 

шкільної освіти, а також мовною особистістю викладача, мовлення якого незалежно від 

предмета мусить бути правильним, образним та чітким. Але також культура професійного 

мовного спілкування формується на основі реалізованих на високому рівні навчальних 

програм: відповідних дисциплін і різних форм роботи, на яких засвоюється термінологія, що 

є науковим підгрунтям майбутньої діяльності фахівця [1; 2].. Таким чином, мета ефективної 

мовної освіти полягає у викорисанні вивченого у застосуванні в професійній діяльності у 

конкретній мовній ситуації. 
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Сучасна енергетика є паливної і більш ніж на 90% базується на використанні хімічних 

палив на основі природних горючих копалин: нафти, газу, вугілля запаси яких на планеті 

обмежені і будуть в кінці кінців виснажені. З одного боку, необхідність енергозбереження та 

розробку високоефективних методів видобутку і переробки всіх доступних викопних палив, 

а з іншого - пошук нових джерел енергії. Більш того, дедалі більші проблеми людства, 

пов'язані із захистом навколишнього середовища від хімічного, радіаційного та теплового 

забруднення, визначають жорсткість вимог до екологічної чистоти енерговидобувних 

процесів. 

Перші сонячні нагрівачі з'явилися у Франції. Дослідник Ж. Бюффон створив велике 

увігнуте дзеркало, яке фокусувало в одній крапці відображене сонячне проміння. Це 

дзеркало було здатне в ясний день швидко запалити сухе дерево на відстані 68 метрів. 

Незабаром після цього шведський вчений Н. Соссюр побудував перший водонагрівач. Це був 

всього лише дерев'яний ящик з скляною кришкою, проте вода, налита в нехитре 

пристосування, нагрівалася сонцем до 88°С. В 1774 році великий французький вчений А. 

Лавуазье вперше застосував лінзи для концентрації теплової енергії сонця.  

Перші сонячні батареї були здатні перетворювати сонячну енергію в механічну, були 

побудовані знову-таки у Франції. Наприкінці XIX століття на Всесвітній виставці в Парижі 

винахідник О. Мушо демонстрував інсолятор - апарат, який за допомогою дзеркала 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znptdau_2013_2(2)__4.pdf
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сфокусував промені на паровому котлі. Котел приводив в дію друкарську машину, яка 

випускала по 500 відбитків газети в годину. 

Ця технологія виробництва стала розвивалася на диво швидко. Постійно проводились 

дослідження з ціллю перетворення сонячної енергії в електричну. В 1839 році Антуан-Сезар 

Беккерель представив створену ним хімічну батарею, яка під впливом сонця виробляла 

електрику. Перша сонячна батарея мала ККД всього 1%. Вперше серйозний натяк на зв'язок 

електрики і світла прозвучав в працях великого шотландця Джеймса Клерка Максвела. 

Експериментально цей зв'язок був доведений в дослідах Генріха Герца, який в 1886-1889 

роках показав, що електромагнітні хвилі поводяться точно так, як і світлові, - так само 

прямолінійно розповсюджуються, утворюючи тіні.  

Звичайно, Україна має не найкращі природні умови для впровадження сонячної 

енергетики порівняно з південними країнами (Іспанія, Індія, Греція, Бразилія тощо). Проте 

тривалість світлового дня дозволяє ефективно експлуатувати сонячні модулі на протязі 5-7 

місяців на рік. Цього є цілком достатнім для перспективного її запровадження. Сьогодні в 

країні налагоджене власне виробництво високоефективних кремнієвих сонячних батарей із 

ККД до 20%. Враховуючи результати існуючих прогнозів виснаження традиційних 

енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій призводять до скорочення 

споживання мінеральних ресурсів і залишаться традиційне використання існуючих джерел 

енергії. Сонячна енергетика в Україні є сьогодні одним з найбільш перспективним секторів 

енергетики. 
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Сучасний освітній простір постійно змінюється, що пов’язано з його адаптацією до 

змінних умов, які вимагають переходу на інноваційний шлях розвитку, важливою умовою 

якого є активна залученість особистості, що неможливо без володіння різними технологіями 

та здатності до самореалізації та самостійного інноваційного пошуку  в професійному 

зростанні [1]. Особлива роль у підвищенні якості навчального процесу закладу вищої освіти 

відводиться самостійній роботі здобувачів вищої освіти, яка уможливлює опанування 

творчими видами діяльності та розвиток інтелектуальних здібностей. В умовах змішаного 

навчання самостійна робота передбачає інтерактивну взаємодію викладача та здобувача 

вищої освіти на різних етапах навчання, та базується на самостійному опрацюванні 

теоретичного матеріалу через використання низки технічних засобів та активного 

використання методів і методик, в онові яких має міститься наявність таких важливих 

складників, як пізнавальне або практичне завдання, проблемне питання, розумове 

напруження, стимулювання самостійності і активності, керування. Таким чином, основою 

самостійної роботи є пізнавальне або проблемне завдання, що обумовлює весь процес 

навчання. 
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