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 Телекомунікаційна мережа відповідає потребам користувачів, та служб що 
забезпечують роботу усієї інфраструктури аеропорту. Використання новітніх 
стандартів дозволяє здійснити подальшу модернізацію мережі для наростаючих 
потреб абонентів, та як наслідок підвищити якість послуг, що надаються. 
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СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
В останні роки особливого значення набуває модернізація системи освіти в 

Україні. Розвиток інформаційних технологій, концепція дистанційної освіти, що 
побудована на телекомунікаційних засадах інтернет, є найважливішим фактором 
розвитку освіти в країні. В теперішній час метою впровадження дистанційного 
навчання у багатьох вузах країни, як правило, є підвищення якості надання осві-
тніх послуг за допомогою створення і розвитку електронної системи дистанцій-
них курсів в університеті [1]. 

Аналіз теорії і практики дистанційної освіти (ДО) дозволяє відзначити такі 
найбільш характерні її особливості: 

– відкрите планування процесу навчання (вільний вибір проходження кіль-
кості модулів відповідної навчальної програми підготовки; отримання знань і на-
вичок із декількох спеціальностей одночасно; можливість навчатись індивідуа-
льно і/або у складі груп); 

– відкрите планування ритму, часу і темпу навчання (як правило, відсутність 
фіксованих термінів проходження освітньої траєкторії; асинхронність розкладу 
слухача і викладача); 

– самостійний вибір місця навчання (відстань до навчального закладу не є 
перешкодою для навчального процесу; можливість навчатись без відриву від ос-
новної професійної діяльності); 
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става компонентов, в структуре материала протекают сложные физико-химиче-
ские процессы, образуются продукты твердения цементного камня, а также про-
дукты взаимодействия цементного теста с древесиной, которые определяют ка-
чество арболита 1.  

Установлено, что из всех веществ наиболее отрицательное влияние на твер-
дение древесно – цементной массы оказывают легко растворимые в воде моно-
сахара, которые легко проникают сквозь стенки клеток древесины 2.  

На практике для увеличения эффективности обработки твердых сред ис-
пользуют ультразвуковое воздействие. В литературе описано применение уль-
тразвука при отмывке металлов и сплавов, полимерных материалов и т.д. Однако 
отсутствуют данные влияния ультразвука на процессы гидротермической обра-
ботки древесины. 

В связи с этим, была поставлена цель интенсификации технологического 
процесса производства арболита с помощью ультразвуковой обработки древес-
ного заполнителя. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Экспериментально установить технологические параметры ультразвуко-

вой обработки древесной щепы. 
2. Опытным путем определить влияние ультразвука на процессы гидролиза 

и экстрагирования водорастворимых сахаров, вызывающих деструкцию при 
формировании древесного композита. 

3. На основании экспериментальных данных установить зависимость вымы-
вания редуцирующих сахаров от времени обработки ультразвуком. 

Предлагаемый способ обработки древесины щепы под действием ультразвука 
и ожидаемый эффект основаны на явлении акустической кавитации в растворе. 

Эффективность кавитационного влияния на обрабатываемые среды зависит 
от многих факторов (интенсивности и частоты колебаний, характера акустиче-
ских течений, физических свойств обрабатываемой жидкости и др.), но в особен-
ности от температуры и характера среды. Экстрагирование и разрушение компо-
нентов древесины под действием ультразвука происходит, благодаря совмест-
ному действию химически активной среды, и факторов, обусловленных положе-
нием акустических полей.  

Обработка щепы проводилась в ультразвуковой установке контактного 
типа, разработанной и смонтированной совместно ООО «Александра плюс» и 
Вологодским государственным университетом. 

Для проведения эксперимента были подготовлены пять навесок измельченной 
древесины хвойных пород, полученной как отход производства лесопильной линии. 

Методика определения водорастворимых редуцирующих веществ была выпол-
нена в соответствии с приложением к ГОСТу 3. Количество редуцирующих ве-
ществ в древесине (РВ) в процентах от массы сухой навески определяют по формуле: 

;
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   а)       б) 

  
Рис. 2. Микроструктура синтезированного гипса. Увеличение: (а) 5 мкм; 

(б) 10 мкм. 
 

Выход целевого продукта составляет 80-85 %. Потери 15 – 20 % гипса объ-
ясняются образованием растворимой двойной соли (NH4)2[Ca(SO4)2]∙H2O. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ РЕДУЦИРУЮЩИХ 
САХАРОВ В ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЕ 

 
В настоящее время в строительной практике широкое применение находит 

арболит. Составные элементы данного композита – органический заполнитель и 
неорганическое гидравлическое вяжущее, весьма противоречивы по своей при-
роде. В процессе приготовления смеси с учетом особенностей химического со-
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– як правило, можливість вибору навчального закладу для найбільш успіш-
ного проходження курсу навчання і отримання якісної освіти. 

Перераховані особливості визначають переваги дистанційної освіти перед 
іншими формами навчання, проте заразом висувають ряд специфічних вимог до 
всіх складових навчального процесу, серед яких: створення нових методів і тех-
нологій навчання, визначення моделей бізнес-процесів і бізнес-процедур освіт-
нього середовища, створення організаційної інфраструктури, яка адмініструє, 
підтримує і обслуговує навчальний процес за допомогою новітніх телекомуніка-
ційних технологій [2]. 

Питання оцінки якості освіти за допомогою інформаційних технологій на-
буває все більшого значення, а складність бізнес-процесів і бізнес-процедур осві-
тнього дистанційного навчання ставить фактор стандартизації на перше місце 
серед завдань успішного розвитку такої форми освіти. 

Метою процесу стандартизації дистанційного освітнього середовища є: за-
хист інтересів всіх учасників освітнього процесу в питаннях якості інформацій-
них продуктів і послуг; технічна і інформаційна збалансованість, взаємозамін-
ність і узгодження функціональних складових електронних освітніх продуктів і 
послуг; підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг організа-
цій, що розробляють, виготовляють, надають і споживають продукти (послуги); 
мінімізація помилок і втрат при розгортанні систем ДО. 

Серед міжнародних, національних, урядових і інших організацій, які працю-
ють у сфері стандартизації технологій дистанційного навчання на базі інформа-
ційних систем провідна роль належить таким структурам. 

Міжнародна організація по стандартизації ISO, яка реалізує задачі станда-
ртизації систем інформаційних технологій і формує світову систему базових ета-
лонів галузі ДО, а саме: термінологія, технологія надання освітнього контенту, 
менеджмент і маркетинг дистанційного навчання і тренінгу, забезпечення якості 
всіх складових ДО. 

Комітет зі стандартизації навчальних технологій IEEE (Institute of 
Electrical and Electronic Engineers, Technology Standards Committee) займається 
розробкою і розвитком стандартів, пов’язаних з моделлю архітектур, платформ і 
середовищ освітніх систем, моделлю слухачів, освітнього контенту і протоколів 
обміну даними, керуванням метаданими навчальних засобів, визначенням ком-
петенцій. 

Проект Європейського союзу ARIADNE (Alliance of Remote Instructional 
Authoring and Distribution Networks for Europe) здійснює напрацювання специфіка-
цій розробки і використання елементів комп’ютерних педагогічних технологій. 

Консорціум Всесвітньої Освіти на базі системи керування навчанням IMS 
(Instructional Management System) розробляє стандарти опису і комплектування на-
вчального контенту в пакети для забезпечення вільного обміну даними між освіт-
німи системами, визначає функції відкритості і інтероперабельності засобів нав-
чання, встановлює специфікації розвитку баз електронних навчальних матеріалів. 
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Організація ADL (Department of Defense Advanced Distributed Learning) де-
партаменту політики в сфері науки і технологій адміністрації президента США 
займається визначенням вимог до навчальних технологій із забезпеченням ши-
рокомасштабного доступу до освітніх ресурсів. 

Міжнародна асоціація AICC, що поєднує організації, які працюють в галу-
зях авіації, освіти і інформаційних технологій, розробляє специфікації і станда-
рти апаратно-програмних конфігурацій обчислювальних систем ДО, формату 
представлення цифрового контенту, елементів інтерфейсу систем ДО. 

Необхідно зазначити, що всі стандарти ДО, що є прийнятими і які ще роз-
робляються, є вільними у реалізації педагогічних навчальних технологій. 

 
Література 
1. Свяцький В.В., Скрипнік О.В. Критерії вибору засобів організації системи ди-

станційного навчання // Trends of Modern Science. Materials of the X international 
scientific and practical conference. May 30 – June 7, 2014. – Sheffield: Science and 
Education Ltd, 2014. – Volume 25. Modern information tecnologies. – Р. 53-55. 

2. Свяцький В.В. Модель взаємодії очної і дистанційної форм освіти у ви-
щих навчальних закладах // Aktualne problemy nowoczesnych nauk. Materiały XІ 
Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. 07 – 15 czerwca 2015 roku. – 
Przemyśl: Sp. z o.o. «Nauka i studia», 2015. – Volume 13. Matematyka. Fizyka. 
Nowoczesne informacyjne technologie. – Str. 32-34. 
  

«Aktuální vymoženosti vědy – 2015» • Díl 7. Výstavba a architektura 

 55

имеет нейтральную среду. Гипс отделяли фильтрованием на вакуум-фильтре, 
промывкой дистиллированной водой до отрицательной реакции на ионы Cl– и 
сушкой при 50-60 оС. По результатам РФА, в полученном продукте, установлено 
наличие только гипса (рефлексы при межплоскостном расстоянии (d), Å: 7,628; 
4,291; 3,801; 3,069; 2,876). Показатель совершенства структуры гипса (Кg) [2], 
вычисленный по результатам РФА, равен 0,749, что указывает на техногенное 
происхождение гипса. Масса твердых веществ в фильтрате 10 %. На рентгено-
грамме осадка, образующегося после сушки фильтрата, (рис. 1) фиксируется в 
основном NH4Cl (рефлексы при d, Å: 2,747; 2,241; 1,941; 1,735). Кроме того, от-
мечено присутствие (NH4)2SO4 (рефлексы при d, Å: 5,324; 4,396; 3,883; 3,296; 
3,143) и двойной соли коктаита (NH4)2[Ca(SO4)2]∙H2O (рефлексы при d, Å: 9,936; 
5,810). Образованием коктаита можно объяснить отсутствие в твердой части 
фильтрата гипса (см. рис. 1). 

Анализ гранулометрии гипса выполнен с помощью анализатора частиц 
«ANALYSETTE22 NanoTecPlus» в насыщенном растворе гипса. Синтезирован-
ный гипс имеет удельную поверхность 470 м2/кг, плотность 2,320 кг/м3, доля ча-
стиц с размером 10,83 мкм составляет 50 %, с размером 2,8 мкм – 10 % и с раз-
мером 26,06 мкм – 90 %. Синтезированный гипс на 80 % состоит из частиц раз-
мером 10,83–26,06 мкм. Кристаллы гипса призматические вытянутые (рис. 2). 
При прессовании они растрескиваются вдоль оси симметрии (см. рис. 2а). 

 

 
 

Рис.1. РФА твердого остатка после сушки фильтрата 
  


