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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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Варто зауважити, що важливими умовами успішності самостійної роботи є 

вмотивованість, чітка постановка пізнавальних завдань, алгоритм, метод та способи  

виконання, чіткого визначення форм звітності, обсягу роботи та термінів її подання, 

консультативна допомога та критерії оцінювання. За умов змішаного навчання важливою є 

ретельна підготовка не лише завдань, а й алгоритму виконання, звітування та оцінювання. До 

актуальних форм самостійної роботи в умовах змішаного навчання можна віднести роботу у 

команді над проектами, рішення типових і комплексних завдань, робота з ресурсами 

бібліотек і мережею Інтернет, інтерактивні екскурсії, перегляд майстер-класів, онлайн-

стажування на підприємствах і в організаціях тощо. Досить ефективними є  також 

інтелектуальні онлайн-битви, онлайн-дискусії, міжвузівські проекти, колективні проекти 

тощо. Важливим питанням в межах дистанційного навчання є форми звітності про виконану 

самостійну роботу. За умов віддаленого доступу об’єктивність виконаних завдань та їх 

оцінювання потребують додаткової уваги. Так, зокрема, конспект з теми ефективніше 

створити у вигляді схеми, таблиці чи презентації, вирішення задач чи виконання 

лабораторного завдання надсилати у формі короткого відео [2].  

Отже, самостійна робота здобувачів вищої освіти відіграє важливу роль у підготовці 

майбутніх фахівців завдяки збагаченню їх новими знаннями, навчанню віднаходити власні 

рішення в будь-яких нестандартних ситуаціях тощо. В умовах змішаного навчання навички 

самостійної роботи та її правильна організація є вкрай важливими та вимагають 

нетрадиційних підходів до традиційних методів навчання. 
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Світ змінюється, з кожним роком, часом, кожною хвилиною і секундою, ми все далі 

відходимо від, здавалося б, рідних, таких теплих миттєвостей нашого життя і набуваємо все 

більше нових. 

Разом з бажанням людей любити один одного і створювати сім'ю, актуальною 

залишається і проблематика шлюбних промов – адже, саме це початок нового сімейного 

шляху. 

Будь-яка шлюбна промова важлива частина обряду – шлюбної церемонії, місце якої в 

РАГСі [1]. Офіційність і строгість – це те, що відрізняє шлюбну промову від будь-якої іншої, 

які ще не раз прозвучать під час святкувань і застіль  на весіллі. Офіційно-діловий стиль – 

важлива риса будь-якої шлюбної промови. Строгий структурний регламент, який і додає 

урочистості, що зазвичай є характерною рисою подібних церемоній, він є константою в 


