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                                                                    журавль в небе. 
10. Catch the bear before you sell his skin. Не говори гоп, пока не  
  перескочишь. 

В заключение необходимо отметить, что работа с пословицами и поговорками на 
занятиях английского языка не только помогает разнообразить учебный процесс и сделать 
его более ярким и интересным. Она помогает решить ряд очень важных образовательных 
задач учебного, воспитательного и развивающего характера. Изучение паремий, их анализ 
и сравнение с аналогами в родном языке помогает формировать у студентов познаватель-
ный интерес к изучаемому предмету и культуре англоязычных стран, расширять кругозор, 
развивать образное мышление, творческие задатки, языковую догадку, а также внимание, 
память и логику.   
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Изложение инженерных дисциплин требует от преподавателей «идти в ногу со 
временем», стремительный рост наукоёмких технологий, связан с использованием совре-
менной вычислительной техники, обеспечиваемой самыми различными пакетами компью-
терных программ и приложений [1]. К числу наиболее известного научного и образова-
тельного софта можно отнести: MATLAB ( сокращение от англ. «Matrix Laboratory»), 
Mathcad, Mathematica, Maple, Statistica, Компас и др. 

Кафедра инженерных дисциплин осуществляет подготовку студентов по таким 
направлениям: «Компьютерные науки», «Машиностроение», «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство», также преподаватели кафедры читают различные дисциплины для других 
направлений и специальностей. 

Например, для студентов изучающих дисциплину «Технология металлов и мате-
риаловедение» и «Физика» при изучении темы посвященной атомному строению вещест-
ва, для закрепления пройденного материала, полезно воспользоваться новым сервисом 
размещенном на сайте http://www.xumuk.ru/esa [2]. Этот сервис, в зависимости от выбран-
ного химического элемента, позволяет проанализировать заполнение энергетических 
уровней атома. Программа «Электронный вариант периодической таблицы Д.И. Менде-
леева» отображает основные характеристики каждого химического элемента [3]. Эта про-
грамма удобна, как справочник в котором приведены - название, обозначение, атомный 
номер, валентность и т.д. Использование данных программ полезно как при выполнении 
лабораторных работ, так и индивидуального задания. 
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Рис. 1. Окно сервиса размещенного на сайте XuMuK.ru [2] 

 
Также можно перечислить программы: Scientific Workplace, Scientific World, 

Scientific Notebook - предназначеные для набора математических текстов, типографиче-
ского набора в LaTeX и решения задач компьютерной алгебры [4]. Они обладают такими 
возможностями: 

• вычисление и построение графиков с использованием движка компьютерной ал-
гебры MuPAD 3; 

• создание 3D графиков неявных функций; 
• повороты, сдвиги, увеличение и уменьшение в размерах, быстрое перемещение по 

3D графику с помощью новой OpenGL 3D графики; 
• возможность нанесения меток на 2D и 3D графики таким образом, что метки дви-

гаются, когда вы вращаете или масштабируете график; 
• мультиплицирование 2D и 3D графиков с использованием MuPADs VCAM; 
• использование многих LaTeX пакетов; 
• импортирование LaTeX файлов, созданных в других программах; 

MATLAB ON LINE  - для решения задач непосредственно в сети, поддерживает 
аккаунты пользователей, позволяя решать и возвращаться к решениям, сдавать лаборатор-
ные работы через сеть, визуализировать компьютерный эксперимент, содержит процедуры 
решения ЛСАУ, моделирования динамики Lsim, популярные матричные разложения и т.д., 
регулярно обновляется, с портал-поддержкой [5]. 

Для освещения электрической части интернет-робототехники вышел компьютер-
ный журнал http://artspb.com/articles. 

Для создателей новых компьютерных программ, с точки зрения маркетинга, очень 
перспективным направляем, является предоставление демо-версий современного про-
граммного обеспечения для учебных заведений. Обучаемые студенты в дальнейшем могли 
бы стать потенциальными покупателями софта, на котором они уже работали. Тут очевид-
на двоякая выгода: у производителей программного обеспечения появляется перспектив-
ный вид доходов от продажи полноценных и новых версий компьютерных программ, а для 
работодателя нет необходимости проводить обучение сотрудников (бывших студентов) 
работе в новых программах.  
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В Україні, як і інших країнах колишнього СРСР, вкрай загострилися проблеми 
екологічної безпеки. Гострота і масштаби цих проблем збільшуються з катастрофічною 
швидкістю. Осередками екологічної напруженості є райони концентрації енергетичної, 
металургійної та хімічної промисловості і величезна кількість транспорту. Луганська об-
ласть відноситься саме до таких регіонів. 

Сформована ситуація обумовлена з одного боку відсутністю культури підприєм-
ництва, а з іншого слабкістю економічної бази більшості промислових підприємств. Керів-
ники різних підприємств через незнання, а інколи нарочито, не вважають себе відповіда-
льними за результати впливу діяльності їх фірм на стан навколишнього середовища. Од-
нак, відповідальність за екологічну обстановку не тільки пов'язана з категорією підприєм-
ців і керівників, а й прямо залежить від усього населення в цілому [4].  

Вищі навчальні заклади, де розуміють важливість екологічної культури і грамот-
ності, вводять у свої навчальні плани дисципліни, пов'язані з вирішенням екологічних про-
блем. Досвід зарубіжних країн підтверджує правильність такого підходу. Так, науки про 
навколишнє середовище викладаються в США з вражаючим уяву розмахом.  Наприклад, в 
Каліфорнійському університеті Берклі, як спеціалізація, пропонується на вибір 136 курсів, 
так чи інакше пов'язаних з дослідженнями навколишнього середовища, і 50 курсів з «чис-
тої» екології - ліси, моря, біосфери, мікроорганізмів тощо. Все це викладається як на спеці-
алізованих факультетах - екологічних наук, економіки і політики в галузі навколишнього 
середовища, екології та охорони здоров'я, екології та природокористування, екологічного 
дизайну, - так і на інших, здавалося б ніяк не пов'язаних з даними науками: архітектурно-
му, історії мистецтв, міжнародних досліджень. В багатьох країнах під екологією розумі-
ється щось набагато більше, ніж охорона навколишнього середовища. Адже назва цієї нау-
ки походить від грецького слова oikos - «будинок», «житло», «батьківщина», і займаючись 
нею, по-справжньому розумієш: наш будинок - планета Земля [1]. 

У коледжі при викладанні 54 годинного курсу екології доводиться стикатися зі 
вчорашніми 15-16 річними школярами, які знайомилися з основами екології при вивченні 
шкільних курсів біології, географії та ОБЖД.  Прийшовши до ВНЗ одержувати професії 
кравця, закрійника, перукаря, слюсаря з ремонту автомобіля, вони відносяться до екології, 
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