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СОСТОЯНИЕ АГРЕГАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ДВС-СИНДРОМА
Боярчук Е. Д.
Предыдущими исследованиями лаборатории
медико-биологических проблем ДЗ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» доказана зависимость свертывающей и фибринолитической систем от функциональной активности лизосомального аппарата нейтрофильных лейкоцитов. Нами
было установлено, что при действии на организм некоторых чрезвычайных раздражителей (пониженное
барометрическое давление, кровопотеря, иммобилизация) животные погибали от признаков, характерных
для ДВС-синдрома. Основой патологоанатомического
диагноза ДВС-синдрома всегда являются внутрисосудистая коагуляция крови и ее морфологические доказательства: прямые – наличие микротромбов и агрегатов форменных элементов крови в сосудах микроциркуляторного русла; косвенные – геморрагии и некрозы во внутренних органах. Важное место для морфологической диагностики синдрома ДВС занимает феномен агрегации форменных элементов крови, что
обусловлено распространенностью этого явления и
постоянством его обнаружения при ДВС-синдроме.
Наряду с известными данными об участии
тромбоцитов и эритроцитов в регуляции агрегатного
состояния крови, не менее важным становиться изучение и роли нейтрофильных лейкоцитов в таких реакциях. В настоящее время показано, что активированные лейкоциты синтезируют и затем секретируют
различные биологически активные вещества, способствующие и препятствующие свертыванию крови,
оказывающие влияние на сосудистую проницаемость,
тонус сосудов, хемотаксис, повреждение тканей,
тромбоз, ангиогенез.
Однако исследования лейкоцитарного компонента при этом еще не получили достаточной апробации, а активное участие лейкоцитов (как объекта
нашего исследования) в микроциркуляции, показывает актуальность данного вопроса.
Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования является изучение агрегационных свойств
лейкоцитов при формировании синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.
Исследования поставлены на 40 беспородных
кроликах обоего пола массой 2,5–3,0 кг. Экспериментальные исследования проводили, следуя научнопрактическим рекомендациям по уходу за лабораторными животными и обращения с ними, а также «Ев-

ропейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и научных целей».
ДВС-синдром
моделировали
препаратом
«ЭФА-2» («Гигиена-БИО», Москва), который вводили натощак перорально в дозе 8350 мг/кг. Гемостаз
при ДВС-синдроме оценивали по методам унифицированного определения времени рекальцификации
плазмы, по тромбиновому времени, количеству фибриногена, активности XIII фактора, этаноловому и
протаминсульфатному тестам.
Определение агрегации лейкоцитов производили в мазке толстой капли цитратной крови (1:4). После 2-х часов инкубации при 37 oC определялось число агломерированных лейкоцитов из 1000 подсчитанных – показатель агрегации лейкоцитов (ПАЛ),
выраженный в процентах, среднее число клеток в агрегате – индекс агрегации лейкоцитов (ИАЛ).
При развитии в организме экспериментального
ДВС-синдрома увеличивались агрегационные свойства лейкоцитов крови, что выражалось в повышении
показателя агрегации лейкоцитов (ПАЛ) и индекса
агрегации лейкоцитов (ИАЛ), в течение всего периода
исследования (кроме 10–12 суток, когда значения показателя были ниже исходных величин). Максимальная выраженность агрегационных свойств лейкоцитов
регистрировалась в период гиперкоагуляционных изменений гемостаза, а минимальная – в период гипокоагуляционных нарушений гемостаза, с максимальной
активностью в этот период лизосомальных ферментов
в сыворотке крови. Однако последнее не соответствует данным литературы, где указывается на то, что повышение агрегационных свойств лейкоцитов сопровождается выделением лизосомальных ферментов,
которые в свою очередь, выполняют роль агрегационного фактора.
Изменения агрегационных свойств лейкоцитов
при ДВС-синдроме можно объяснить явлением последовательной агрегации и дезагрегации, в результате чего лейкоциты становятся менее функционально
полноценными и слабее реагируют на повторное действие агрегирующих агентов. Кроме этого, на уменьшение степени агрегации лейкоцитов может влиять
увеличенное содержание продуктов деградации фибрина/фибриногена, образующихся при ДВС-синдроме, которые действуют как антиагрегаты.

Боярчук Олена Дмитрівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра анатомії, фізіології людини та тварин, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1,
м. Старобільськ, Україна, 92703
E-mail: swedduk@gmail.com
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТОКСИКАНТІВ РІЗНОЇ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ НА
АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У
ПЕЧІНЦІ ЦЬОГОРІЧКИ КОРОПА ЛУСКАТОГО
Симонова Н. А., Іскевич О. В., Мехед О. Б.
Адаптація до неприродних для організму чинників – це молекулярні та біохімічні механізми пристосування до різноманітних, іноді екстремальних
умов існування. Надзвичайно висока адаптаційна пластичність у риб викликає підвищену наукову зацікавленість, зумовлену, крім того, ще й широкою порівняно з іншими хребетними видовою різноманітністю.
Значна кількість робіт присвячена вивченню стану
системи антиоксидантного захисту в тканинах риб за
впливу важких металів.
Мета дослідження – вивчення впливу важких
металів (ВМ) та поверхнево-активної речовини на
стан системи антиоксидантного захисту в печінці цьогорічки коропа лускатого.
Об’єкт дослідження – антиоксидантна система
печінки цьогорічок коропа лускатого за дії сумісної та
окремої дії поверхнево-активних речовин (натрій лаурилсульфат) та йонів важких металів (Pb2+, Cu2+). У
тканинах печінки визначались активність супероксиддисмутази (КФ 1.15.1.1), глутатіонпероксидази
(КФ 1.11.1.9) і каталази (КФ 1.11.1.6), а також вміст
дієнових кон’югатів, гідроперекисів та малонового діальдегіду. Одержані цифрові дані опрацьовували статистично за допомогою програми Microsoft EXCEL,
використовуючи коефіцієнт Стьюдента.
В результаті проведених досліджень було виявлено, що кількісні показники вмісту дієнових
кон’югатів в печінці цьогорічки коропа лускатого за
дії йонів Pb2+ та натрій лаурилсульфату збільшилися
на 12,9 % та 3,8 % відповідно. При впливі йонів Cu2+

змін вмісту даних метаболітів не спостерігалося. Також було встановлено, що вміст дієнових кон’югатів в
печінці значно підвищився за сумісної дії натрій лаурилсульфату з йонами Pb2+ та з йонами Cu2+, вірогідні
показники становлять 47,1 % для першої суміші та
28,7 % – для другої.
Щодо вмісту гідроперекисів, то отримані результати свідчать про значне збільшення даних метаболітів при сумісному впливі натрій лаурилсульфату
та йонів Pb2+, а саме 26,2 %. Результати впливу інших
токсикантів мають такий вигляд: за дії йонів Pb2+
вміст гідроперекисів збільшився на 13 %, за дії йонів
Cu2+ – на 8,5 %, за дії натрій лаурилсульфату – на
10,3 %, при сумісному впливі натрій лаурилсульфату
та йонів Cu2+ – на 8,5 %.
Аналогічні результати отримано при дослідженні вмісту малоногового діальдегіду за цих умов
інтоксикації. При окремій дії йонів Pb2+ та натрій лаурилсульфату вміст даного метаболіту збільшився на
4,0 % і на 13,6 % при впливі йонів Cu2+. За сумісного
впливу натрій лаурилсульфату з йонами Pb2+ та з йонами Cu2+ в порівнянні з даними контрольної групи
риб спостерігалося підвищення вмісту малонового
альдегіду на 24,5 % та 14,8 % відповідно.
Таким чином, найбільш контрастні зміни зі
станом системи антиоксидантного захисту відбуваються в печінці за сумісної дії йонів плюмбуму та
ПАР. Антиоксидантна активність зміщується в бік
перекисного окиснення ліпідів, що лежить в основі
формування окиснювального стресу.

Мехед Ольга Борисівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра біології, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, вул. Гетьмана Полуботка, 35, м. Чернігів,
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PROTEIN METABOLISM IN SMALL ANIMALS WITH CHRONIC RENAL FAILURE AND
ITS CORRECTION
Kalachniuk L., Luhova Ye., Maliuk I.
Chronic renal failure (CRF) is often diagnosed in
cats and dogs of old age. CRF is a consequence of metabolic deviations because of diseases (for example, generalized atherosclerosis, hypertensive disease, diabetes and
others) and incorrect feeding. CRF is also a result of the
delayed diagnosis of diseases of the urinary system and/or
inadequate treatment. CRF developed because of the
gradual extinction of nephrons is associated with any progressive renal disease. The investigation of changes of biochemical parameters that reflected protein metabolism in
old small animals with CRF during correction of metabolic deviations was an object of the study.
Experiments were carried out in the veterinary
clinic "Zooliuks" in Kyiv during term: from September
2014 until January 2016. There were selected 5 cats and
5 dogs with chronic renal failure (according to medical
history, clinical examination and special analysis) from
patients of the clinic. Blood and urine samples were taken
to determine the biochemical parameters using semiautomatic analyzer Rayto RT-9200 and a set of reagents
Global Diagnostics.
It’s necessary to define CRF on early stages. Diagnosis of early stages of renal dysfunction enables the usage of appropriate drug therapy methods, which aims on
further slowing renal parenchyma destruction, speeding
recovery timing and increasing life quality of the animal.
4 stages are distinguished in the pathophysiology of CRF.
It was analysed CRF stages and sub-stages classification
according to the International Renal Interest Society
(IRIS). 5 cats and 3 dogs had CRF of the second stage (creatinine concentration in the blood serum were 140–
250 μmol/L and 125–180 μmol/L, respectively), and

2 dogs had CRF of the third stage (creatinine concentration in the blood serum was 181–440 μmol/L).
The ratio of protein/creatinine (UP/C) in the urine
of cats was ranged from 0.26 to 7.1 and dogs – from 0.5
to 6.9. According to IRIS classification, it was identified
such CRF sub-stages as "without proteinuria" (UP/C<
<0.2), "marginal proteinuria" (UP/C 0.2–0.4) and "proteinuria" (UP/C>0.4) in 1, 1 and 3 cats, respectively, and
"proteinuria" (UP/C > 0.5) in 5 dogs.
In addition to the traditional treatment of CRF in
the cats, antiproteinuric effect was provided by administration of enalapril per os in a dose of 0.25–0.5 mg/kg,
1–2 times/day. After 2 and 12 weeks of the experiment, in
the urine of cats, it was repeatedly measured UP/C ratio,
which fell to 0.2 in 20 % and 60 % of animals, respectively.
The specialized diet for animals (Royal Canin
«Renal»), as one of important exogenous factors of decrease of CRF progression, reduced the duration of treatment in almost 4 times.
Determining UP/C in urine is a standard test for
proteinuria that is affordable and low-cost. It is necessary
to diagnose and monitor the disease on CRF in small animals when the quantitative value of UP/C in urine of cats
and dogs is >0.4 and >0.5, respectively.
An important step in the successful treatment of
CRF is the definition of the stages and sub-stages according to IRIS based mostly on measurements of biochemical
indices in the blood and urine of sick animals – indicators
of creatininemia and proteinuria, a change of which was
caused mainly metabolic processes of proteins under influence of exogenous factors (the traditional treatment of
CRF plus enalapril and diet nutrition).
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УДК: 591.433:57.044

СООТНОШЕНИЕ ГЕТЕРОХРОМАТИНА И ЭУХРОМАТИНА ПОВЕРХНОСТНЫХ
ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ЯМОК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПИЛОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ЖЕЛУДКА КРЫС В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЭПИХЛОРГИДРИНА И ЭКСТРАКТА
ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ
Смирнов А. С., Мирзебасов М. А.
Одна из функций поверхностных эпителиоцитов желудочных ямок заключается в выработке мукоидного секрета и бикарбоната, которые входят в состав слизисто-бикарбонатного барьера. Нарушение
состояния поверхностных эпителиоцитов снижают
степень защищенности слизистой оболочки желудка.
Известно, что на состояние здоровья современного
человека оказывают влияние антропогенные факторы
окружающей среды. К таким факторам относится
ксенобиотик эпихлоргидрин, вызывающий изменения
в желудке. Однако, закономерности действия эпихлоргидрина на поверхностный эпителий ямок слизистой оболочки пилорического отдела желудка на состояние хроматина поверхностных эпителиоцитов в
научной литературе не описаны. Цель настоящего исследования состояла в изучении закономерностей
действия эпихлоргидрина и экстракта эхинацеи пурпурной на соотношение хроматина поверхностных
эпителиоцитов ямок слизистой оболочки пилорического отдела желудка крыс. Объект исследования –
хроматин поверхностных эпителиоцитов ямок слизистой оболочки пилорического отдела желудка крыс.
Исследование проводилось на базе Государственного учреждение «Луганский государственный
медицинский университет». Эксперимент проводили
с использованием белых беспородных половозрелых
крыс-самцов, из которых формировали четыре экспериментальные группы по 30 крыс в каждой. Крысы
первой группы служили контролем. Крысы второй
экспериментальной группы на протяжении двух месяцев по пять дней в неделю подвергались ингаляциям эпихлоргидрина. Крысы третьей экспериментальной группы на протяжении двух месяцев получали
экстракт эхинацеи пурпурной. Крысам четвертой экспериментальной группы вводили эпихлоргидрин и
экстракт эхинацеи пурпурной. После завершения
двухмесячного введения эпихлоргидрина и экстракта
эхинацеи пурпурной на первые, на тридцатые и на
шестидесятые сутки из эксперимента выводили по
шесть крыс из каждой экспериментальной группы.

Для электронно-микроскопического исследования забирали фрагменты желудка, которые обрабатывали по
стандартной методике. Микроскопирование проводили с помощью электронного микроскопа ЭМ-125
Сумского ПО «Электрон» (Украина). Определяли соотношение площади гетерохроматина и площади эухроматина поверхностных эпителиоцитов ямок слизистой оболочки пилорического отдела желудка. Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением программы Exсel. Для оценки
достоверности различий использовали критерий
U Манна-Уитни.
На первые сутки после ингаляций эпихлоргидрина индекс соотношения площади гетерохроматина к площади эухроматина ядер поверхностных
эпителиоцитов желудочных ямок слизистой оболочки
пилорического отдела желудка крыс по отношению к
аналогичному показателю у интактных крыс контрольной группы увеличивался на 59,7 % (р<0,05), а
на тридцатые сутки – уменьшался на 15,9 % (р<0,05).
Данный индекс под влиянием экстракта эхинацеи
пурпурной в сравнении с аналогичными показателями
интактных крыс контрольной группы изменялся статистически недостоверно (р>0,05). На первые сутки
наблюдения у крыс, которые перенесли воздействие
эпихлоргидрина и экстракта эхинацеи пурпурной, индекс соотношения площади гетерохроматина к площади эухроматина поверхностных эпителиоцитов был
больше, чем у интактных крыс контрольной группы
на 41,2 % (р<0,05), а на тридцатые сутки – на 39,4 %
больше соответствующего показателя у крыс, получавших ингаляции эпихлоргидрина (р<0,05).
Таким образом, длительные ингаляции эпихлоргидрина сопровождаются наступлением изменения соотношения гетерохроматина и эухроматина поверхностных эпителиоцитов ямок слизистой оболочки
пилорического отдела желудка крыс. Применение
экстракта эхинацеи пурпурной на фоне введения
эпихлоргидрина изменяет характер и сокращает длительность изменений, вызванных ксенобиотиком.

Смирнов Антон Сергеевич, аспирант, кафедра биологии, гистологии и эмбриологии, Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский университет», ул. Строителей, 32, г. Рубежное, Украина,
93012
E-mail: sns60rambler.ru
Мирзебасов Максим Абдулахович, аспирант, кафедра биологии, гистологии и эмбриологии, Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский университет», ул. Строителей, 32, г. Рубежное,
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УДК 595.7 (477.46)

РІЗНОМАНІТТЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ЕНТОМОФАУНИ В ОКОЛИЦЯХ БУЧАКА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Трускавецька І. Я.
Бучак – одне з небагатьох сіл, що розкинулося
посеред лісів на узгір’ях Дніпра, на правому березі нижньої акваторії Канівського водосховища за двадцять
кілометрів від м. Канева Черкаської області України.
Проблема збереження різноманіття безхребетних тварин
і, зокрема, охорони раритетних видів комах є актуальною, зважаючи як на їх величезну таксономічну різноманітність, так і на важливу функціональну роль, яку
вони виконують у природних екосистемах.
Не дивлячись на великі зусилля, сконцентровані на вивченні комах, перед ентомологами ще багато невирішених завдань. Важлива із них – вибіркова
боротьба з шкідливими видами, боротьба, що не призводить до остаточного винищення комах і забруднення навколишнього середовища. Проте багато видів
комах потребують охорони й захисту через важливу
роль в економіці природи та житті людини. Тому слід
приділяти значну увагу дослідженню ентомофауни.
Власне й це обумовило вибір теми нашого дослідження, метою якого стало вивчення видового
складу комах в околицях Бучака Черкаської області.
Для реалізації мети необхідно виконати ряд завдань,
зокрема: визначити біотопи досліджуваної території
та проаналізувати їхню ентомофауну; з’ясувати комах-шкідників культурних рослин даного агроценозу.
Об’єкт дослідження – видове різноманіття ентомофауни в околицях урочища Бучак, Черкаської області.
Дослідження проводили в околицях урочища
Бучак за різноманітними методиками, а саме: візуальні спостереження, збір комах повітряним сачком і методом косіння, ловчі пояси, ручний збір, закладання
ґрунтових пасток та систематичні нічні збори комах
на світло. Вивчення наземних безхребетних лісолучних екотонів проводили шляхом закладання ґрунтових пасток Барбера та Меріке, в якості яких використовували скляні півлітрові банки і тарілки яскраво-жовтого кольору наповнені мильним розчином (в
кількості 50 шт. на відстані 10 м).
У кожному біотопі нами було встановлено по
10 ловчих банок в лінію через кожні десять метрів. В
якості фіксуючої рідини та приманки використовували 20 %-ний розчин кухонної солі та м’ясо.
Для відлову різновусих лускокрилих (Metaheterocera) з нічною активністю проводили методом нічного збору комах на освітлений екран. Для цього використовували лампи денного світла з невеликою
часткою ультрафіолетового випромінювання у спектрі (ДРВ-250 і ДРЛ-400).
Для збирання і обліку безхребетних тварин, що
активно рухаються по стовбурам дерев, ховаються від

світла і негоди, готуються до діапаузи або зимівлі використовували ловчі пояси. Для цього стовбури дерев
обмотали мішковиною, а кору під поясом попередньо
обмазали глиною, щоб тварини не могли заховатися в
щілинах.
Проведені нами спостереження впродовж 2013–
2016 рр. на досліджуваній території є першою спробою
попередньо встановити видовий склад комах урочища
Бучак, приділяючи особливу увагу охоронюваним видам, як найбільш вразливим компонентам біоти. Основні матеріали зібрано під час експедиційних виїздів, а
саме з: 15.06. по 11.07. 2013 р., 22.06. по 10.07. 2014 р.,
24.06 по 12.07. 2015 р. та 28.06 по 15.07.2016 р.
Маршрут екскурсії проходив через узлісся,
лісові галявини, ділянки з під лісом, з загиблими і
зрубаними деревами, сухостоєм і пеньками. Ліс має
ряд характерних особливостей, які визначають його
фауністичний склад як біогеоценозу.
Аналіз результатів польових досліджень показав, що у складі видової структури ентомофауни в
біотопах зазначеної території (ліси, луки, поле, лісові
галявини) найчисельнішими і найпоширенішими є види комах з ряду Coleoptera, Lepidóptera, Hymenoptera,
Orthoptera, Hemiptera, Odonata. Основними шкідниками агроценозу даної місцевості були виявлені види з
ряду Coleoptera (Anthonomus pomorum, Rhynchites
auratus, Sciaphobus squalidus, Coenorrhinus pauxillus,
Zabrus tenebrioides, Melolontha melolontha тощо) та
Lepidóptera (Cydia pomonella, Plutella maculipennis,
Loxostege sticticalis, Pieris brassicae, Mamestra oleracla,
Malacosoma neustria).
Такі види, як Lestes sponsa, Calopteryx virgo, Nepa
cinerea, Carabus violaceus, Lytta vesicatoria рідкісні і
трапляються рідко, а також локально зустрічаються види, які занесені до Червоної книги України, зокрема
Iphiclides podalirius, Papilio machaon, Lucanus cervus,
Inachis io, Endromis versicolora), Manduca atropos,
Vanessa atalanta, Oryctes nasicornis, Marumba quercus,
Cerambyx cerdo acuminatus, Parnassius apollo. Ймовірно
для згаданих видів необхідно здійснювати спеціальні
охоронні заходи. Охорона комах – серйозна ентомологічна проблема, вирішення якої в окремих випадках,
можливо, потребує спеціальних законодавчих актів, так
як це вже зроблено в багатьох європейських країнах.
Отже, результаті фауністичних досліджень
нами вивчено видовий склад ентомофауни в околицях
Бучака Черкаської області, що налічує понад 80 видів
комах, які належать до 11 рядів, з них основними
шкідниками агроценозу околиць Бучака виявлено види з ряду Coleoptera, Lepidóptera та Hemiptera.

Трускавецька Ірина Ярославівна, кандидат історичних наук, доцент, кафедра біології і методики навчання,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 34, м. ПереяславХмельницький, Україна, 08401
E-mail:irina-truskaveckaya@ukr.net
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УДК [577.112+577.114+577.115]:582.263:581.524.13

ВПЛИВ АЛЕЛОПАТИЧНОГО ЧИННИКА НА БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ДЕЯКИХ
ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ
Кірпенко Н. І., Усенко О. М., Мусій Т. О.
Формування біохімічного складу водоростей
генетично обумовлене їхніми метаболічними особливостями, а також реакцією на вплив різноманітних
абіотичних та біотичних чинників. Об’єктом проведеного дослідження є один з найцікавіших і водночас
найменш вивчених біотичних чинників – алелопатична взаємодія різних видів водоростей, що здійснюється за допомогою екзогенних метаболітів.
З нечисленних публікацій відомо, що алелопатичний вплив може викликати в клітинах водоростей
зміни фотосинтетичної й азотфіксувальної активності
та кількості і складу екзометаболітів, спричиняти коливання концентрації хлорофілу та білків, перебудову
вуглеводного та ліпідного метаболізму. Проте біохімічних досліджень водоростей в умовах алелопатичного взаємовпливу дуже мало. В зв’язку з цим вивчено вплив алелопатичних взаємодій на динаміку загального вмісту білків, вуглеводів та ліпідів в клітинах
низки зелених водоростей, що відрізняються за рівнем
нагромадження досліджуваних біохімічних компонентів та за силою відгуку на алелопатичний чинник.
Дослідження проводили на культурах 12 видів
зелених мікроводоростей з родин Scenedesmaceae (роди Acutodesmus, Desmodesmus, Scenedesmus), Selenastraceae (р.р. Monoraphidium, Selenastrum), Hydrodictyaceae (р. Tetraedron). Водорості вирощували на середовищі Фітцджеральда у модифікації Цендера й Горема
за інтенсивності освітлення 2,5 клк та чергування світлового й темнового періодів 16:8.
Досліди проводили за допомогою методу змішаних культур – при спільному вирощуванні двох
видів водоростей з приблизно однаковою кількістю
інокулятів кожного виду, або при додаванні до досліджуваної культури звільненого від клітин культурального фільтрату іншого виду після 7 діб вирощування останнього на свіжому живильному середовищі
для накопичення екзометаболітів. Фільтрати додавали
у дослідні колби у кількості 10 % від об’єму культур.
Після семи діб культивування аналізували біохімічний склад біомаси контрольних та дослідних культур. Загальний вміст білків визначали методом Лоурі, загальний вміст вуглеводів та ліпідів – гравіметричним методом після екстракції відповідно водним
розчином етилового спирту (75 %) або хлороформнометаноловою сумішшю у співвідношенні 2:1.
Встановлено, що наявність у середовищі існування водоростей інших видів може помітно позначатись на інтенсивності їхніх ростових процесів. У змі-

шаних культурах зафіксовано як індиферентні взаємовідносини, так і деяку стимуляцію росту або пригнічення різного ступеню та тривалості.
На біохімічному рівні водорості також суттєво
реагували на вплив алелопатичного чинника. У змішаних культурах експериментально визначений вміст
досліджуваних біохімічних компонентів частіше значно відрізнявся від теоретичних величин, розрахованих як середнє між показниками відповідних монокультур, що росли у тих же умовах. Порівняно менші
відхилення спостерігалися щодо кількості білків, тоді
як амплітуда коливань вмісту вуглеводів та ліпідів
була вищою.
При додаванні до культур водоростей фільтратів інших видів вміст білків відрізнявся більш ніж на
50 %, кількість вуглеводів коливалась від 66,6 до
233,6 %, а ліпідів – від 47,9 до 214,0 % порівняно з
монокультурами, тобто під впливом алелопатичного
чинника у клітинах водоростей відбуваються досить
суттєві метаболічні перебудови. При алелопатичних
взаємодіях вміст вуглеводів частіше підвищувався,
ліпідів – знижувався, а кількість білків коливалась в
той чи інший бік приблизно з однаковою частотою.
Цікаво, що максимальне зростання вмісту того
чи іншого біохімічного компоненту під впливом алелопатичного чинника спостерігалось у найбільш активних його продуцентів: щодо білків таке явище зафіксоване для представників р. Acutodesmus, вуглеводів – р. Selenastrum. Водночас тенденції до зниження,
наприклад, білків, зафіксовано у видів з низькими їх
фоновими величинами (Scenedesmus obtusus). Деякі
види порівняно слабо реагують на присутність метаболітів інших видів, наприклад, вміст білків, вуглеводів та ліпідів у Acutodesmus oblіquus мало змінювався
при додаванні фільтрату Scenedesmus obtusus, так само Sc. obtusus менше реагував на фільтрати Desmodesmus brasіlіensіs та D. communіs. В цілому, Sc. obtusus на біохімічному рівні виявився досить стійким до
впливу інших видів.
Таким чином, під впливом алелопатичного
чинника в клітинах водоростей відбуваються суттєві
зміни біохімічного складу. У роботі це пояснюється
тим, що внаслідок стресового характеру алелопатичних взаємодій задля стабілізації статусу клітин зростають енергетичні витрати водоростей, що супроводжується зменшенням запасу ліпідних компонентів,
водночас для підтримання гомеостазу посилюються
білковий та, особливо, вуглеводний обмін.

Кірпенко Наталя Іванівна, доктор біологічних наук, відділ екологічної фізіології водяних рослин, Інститут гідробіології НАН України, пр. Героїв Сталінграду, 12, м. Київ, Україна, 04210, E-mail: nativ51@mail.ru
Усенко Олег Михайлович, кандидат біологічних наук, відділ екологічної фізіології водяних рослин, Інститут гідробіології НАН України, пр. Героїв Сталінграду, 12, м. Київ, Україна, 04210
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УДК 612.825.1
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС
ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ЛЮДЕЙ З ДЕПРИВАЦІЄЮ СЛУХУ
Юхименко Л. І.
З огляду на недостатність відомостей про можливості організму з депривацією функцій та невпинний
ріст чисельності в Україні людей з патологією слуху,
яка здатна спричинювати різноманітні порушення у
функціонуванні центральної та вегетативної нервової
системи, проблема по з’ясуванню особливостей мозкових та серцево-судинних механізмів, що є об’єктом
проведеного дослідження, набуває все більшої актуальності. Разом з тим, подібні аспекти наукового пошуку потребують системного дослідження організму з
депривацією функцій та вимагають використання сучасних технологій аналізу експериментальних даних.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
застосувати комплексний підхід, який включає вивчення характеристик електроенцефалографії, викликаної активності мозку та варіабельності серцевого
ритму, який дозволить одночасно не тільки в спокої,
але й в умовах функціонального навантаження виявити особливості роботи мозку і серця глухих. Тому серед завдань досліджень є встановлення закономірностей у діяльності центральної нервової системи та серцево-судинної системи (ССС) людей з депривацією
слуху, що має значення для прогнозування напруження механізмів серцевої діяльності, дослідження активаційних процесів мозку і функціональних можливостей сенсорних систем. В якості розумового навантаження використано тест по переробці зорової інформації на комп'ютерному комплексі «Діагност 1» за
методикою М. В. Макаренка, в якому взяли участь
32 здорових чоловіків 18–20 років і така ж кількість їх
однолітків з депривацією слуха. Визначали кількість
помилкових реакцій та загальну кількість перероблених зорових подразників за 5 хвилин якомога швидкого диференціювання позитивних (кола, квадрати) і
гальмівних (трикутники) подразників в режимі «зворотний зв’язок». Застосування саме цього режиму дозволяло обстежуваному підлаштовувати подачу зорових стимулів до оптимального для себе темпу швидкість подачі подразників варіювала в межах ±20 мс
залежно від допущених помилок: у випадку помилки
вона знижувалась, а після правильної відповіді – збільшувалась. Визначали загальну кількість перероблених зорових подразників, час виходу на мінімальну
експозицію, час мінімальної експозиції сигналу, кількість помилкових реакцій.
Також в умовах спокою і під час переробки зорових подразників одночасно фіксували спектральні
характеристики серцевого ритму (СР) на приладі
«Cardiolab+» і реєстрували ЕЕГ, викликану активністю мозку комп’ютерним енцефалографом «НейроКом» ХАІ Medica. Аналізували стандартне відхилення всіх NN-інтервалів (SDNN), що відображає всі періодичні складові варіабельності за час запису, амплітуду моди (AMo), яка відображає стабілізуючий ефект

централізації управління СР, індекс напруження регуляціїї (ІN), що вказує на ступінь впливу нервової системи на роботу серця. Для оцінки впливу регуляторних
систем проводили спектральний аналіз СР за показниками сумарної потужності спектру (Total Power –
ТРмс2), потужності спектру на дуже низьких, що відображає активність надсегментарних відділів автономної нервової системи та нейрогуморальний компонент регулювання (VLFмс2, на частоті менше
0,05 Гц), низьких, що відображає активність підкіркового вазомоторного центру і пов’язаний із симпатичною ланкою регуляції (LFмс2,, на частоті 0,05–0,15 Гц )
та високих, що характеризує дихальний компонент
ВСР, пов’язаний із парасимпатичним регулюванням
(НFмс2, на частоті 0,15–0,4 Гц) частотах. Дослідження
проводили у екранованій звуко- та світлоізольованій
камері в положенні сидячи при фотостимуляції правого і лівого ока із заплющенними очима. Зорові викликані потенціали реєстрували у відповідь на світлодіодні спалахи. Під час проведення тестувань дотримувались норм біоетики згідно положень, прийнятих для
проведення наукових досліджень в університеті та у
відповідності до наказу МОЗ України від 13.03.2006
№ 66. Результати оброблено методами статистики за
пакетом програм Microsoft Excel-2010.
Встановлено зв’язок між показниками кількості
перероблених подразників і характеристиками компоненту Р2 викликаних потенціалів. Показано відмінність в етапах розгортання викликаної відповіді на застосовані подразники в здорових і глухих людей.
Отриманий результат демонструє обмеженість можливостей «глухого мозку» як наслідок впливу депривації слуху. Завдяки цьому глухі характеризувались
значно нижчим рівнем диференціювання інформації.
Аналіз фонових показників спектральних характеристик СР виявив у людей з депривацією слуху відносно
їх здорових однолітків неекономне використання резервних можливостей ССС. Під час переробки зорових подразників у глухих встановлено значне підвищення напруження регуляторних механізмів роботи
серця. Показано, що люди з різним статусом слухової
функції мали топографічні відмінності в розподілі
ЕЕГ-активності кори головного мозку під час виконання тесту. Зафіксовані результати вказували на відмінності у механізмах обробки сенсорної інформації,
активізації селективності уваги, процесів пам’яті,
емоцій, ретикулярної формації стовбура мозку.
Висувається припущення, що у глухих, в процесі переробки інформації, відбувалось формування і
використання автоматизованої стратегії переробки
зорової інформації, яка проявлялась відповідним патерном біопотенціалів мозку і механізмами вегетативної регуляції, що суттєво обмежувались депривацією
сенсорних можливостей мозку.

Юхименко Лілія Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент, докторант кафедра фізіології людини та тварин, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, пр. Академіка
Глушкова, 2, Київ, Україна, 03127
E-mail: liyukhimenko@ukr.net
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УДК 582. 282 (477. 83:292. 452)

ФЛОРИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТТЯ АСКОМІКОТІВ
(ASCOMYCOTA) У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДІВ
Бублик Я. Ю.
Одним з основних методологічних підходів у
дослідженні таксономічного складу біоти є прикладний аспект вивчення біологічного різноманіття грибів, який заснований на застосуванні математичних
розрахунків для отримання їх найповнішої характеристики. Саме тому для вивчення різноманіття ксилотрофних аскомікотів у лісових екосистемах Сколівських Бескидів нами було застосовано флористичний
аналіз. Це дало можливість суттєво розширити межі
характеристики мікобіоти, а також підвищити рівень
аргументованості отриманих висновків. Проведення
аналізу спрощує процедуру визначення стану мікобіоти, виявляє її індивідуальні особливості, дає можливість оцінити повноту проведеного дослідження і визначити перспективи його продовження.
Об’єкт дослідження – таксономічна структура
ксилотрофних аскомікотів.
Для визначення повноти збору біоти на дослідженій території використано коефіцієнт Тюрінга,
який дає досить точні результати. Значення міри вивченості Тюрінга обчислено за формулою:
f
С =1 − 1 ⋅100 %, де f1 f – кількість синглетів, S – кіS
лькість видів мікобіоти. Дані про кількість синглетонів дозволяють не тільки з’ясувати наскільки вивчена
біота, але й шляхом елементарного обчислення орієнтовно визначити загальну кількість видів, що мешкають на цій території, у тому числі з урахуванням не
виявлених у процесі дослідження. Встановлена міра
вивченості Тюрінга для дослідженої біоти відповідає
77 %, що дозволяє припустити присутність у лісових
екосистемах Сколівських Бескидів до 400 видів ксилотрофних аскомікотів.
Існує можливість оцінити два основні параметри різноманітності (багатство і складність) сукупно,
за допомогою узагальнених мір різноманітності, які
враховують як кількість видів, так і співвідношення
між ними за чисельністю. Найбільш відомим серед
таких показників є індекс різноманітності Шеннона,
який розраховано за формулою: H ' = −∑ pi ln pi , де
pі – відносний достаток і-го виду. Для точнішої оцінки
біологічної різноманітності використано індекс ЧаоШена, який розраховано за формулою:

Н c s = −∑ i =1
s

πˆi log πˆi

1 − (1 − πˆi )

N

,

де πˆi – відносний достаток і-го виду з поправкою на
ступінь вивченості біоти; pˆi = Сpi , де С – міра вивче-

ності Тюрінга, а pi – відносний достаток і-го виду:

ni
, де ni – чисельність і-го виду, а N – сумарний
N
достаток. Індекс Шеннона становить 3,8, але значення
індексу Чао-Шена становить 3,04, що є точнішим показником. Це пояснюється тим, що індекс Шеннона
завжди дещо занижений, бо при оцінці цього індексу
приймається, що біота досліджена на 100 % (що не відповідає реаліям). Тому нами обчислено також й індекс Чао-Шена.
Як додаткові характеристики біоти, розраховано міри домінантності і вирівняності. Найчастіше використовують міру вирівняності видового спектра, а
саме індекс Пієлу, який розраховано за формулою:
Н
ЕН =
, де Н – фактичне значення індексу ШенH max
pi =

нона, H max – максимальне значення індексу Шеннона
( H max =lgN, де N – кількість видів у біоті). Індекс Пієлу набуває значень від 0 (вирівняність відсутня, тобто
всі знайдені зразки належать до одного виду) до 1
(вирівняність максимальна, тобто всі види представлені однаковою кількістю особин). У нашому дослідженні індекс Пієлу набуває значення 0,83, що свідчить про низький рівень домінування.
Основною кількісною мірою домінування є індекс Сімпсона, що набуває значень від 0 до 1 (домінування абсолютне). Він обчислюється за формулою
D = ∑ pi 2 , де pi – відносний достаток і-го виду. Не-

високий рівень домінування свідчить про сприятливі
для більшості видів грибів умови на досліджуваній
території. Чим вищий рівень домінування, тим умови
середовища цієї території менш сприятливі для більшості з досліджуваної екологічної групи видів. У нашому випадку індекс Сімпсона становить 0,18, що
свідчить про невисокий рівень домінування і сприятливі умови для більшості видів. Такий результат можна пояснити значною різноманітністю екологічних
ніш ксилотрофних аскомікотів на деревних рослинахсубстратах.
Розрахунки застосованих індексів показали, що
досліджувана біота ксилотрофних аскомікотів характеризується високим різноманіттям, значною вирівняністю видового спектра і низьким рівнем домінування. Отримані матеріали щодо встановленої величини коефіцієнта Тюрінга (77 % видового різноманіття) свідчать про достатній рівень вивченості таксономічного складу цієї групи грибів у лісових екосистемах Сколівських Бескидів.

Бублик Ярослав Юрійович, аспірант, відділ музейних інформаційних систем моніторингу біорізноманіт-

тя, Державний природознавчий музей НАН України, вул. Театральна, 18, м. Львів, Україна, 79008
E-mail: bublykyaroslav1302fungi@gmail.com
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УДК 619:615. 636.22/28:612.1

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЇ ПРЕПАРАТУ ЛЕЙКОЗАВ ЗА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕННЯ БИЧКІВ ВЛ ВРХ
Завірюха Г. А., Яненко У. М., Яворська К. В.
Найважливішим фактором при вирішенні питань профілактики й ліквідації лейкозу в Україні є
комплексний підхід до проблеми і використання методів ранньої діагностики хвороби, створення проти
лейкозних препаратів. Багато вчених вважає, що вірус
лейкозу великої рогатої худоби (ВЛ ВРХ) не викликає
патологій у людей, та ніхто не заперечує, що молочні
продукти хворих лейкозом корів містять шкідливі метаболіти триптофану, які мають лейкозогенну дію.
Постановку діагнозу здійснюють на основі епізоотичних, клінічних, патологоанатомічних, гематологічних і серологічних досліджень, основним методом прижиттєвої діагностики на сьогодні, в усьому
світі є серологічний, тобто за допомогою реакції імунодифузії (РІД) та імуноферментний аналіз (ІФА або
ELISA).
Об’єктом дослідження є вплив препарату «Лейкозав» на організм молодняку (бички) великої рогатої
худоби.
Для вирішення проблеми було проведено експериментальні роботи з вивчення впливу препарату «Лейкозав» на організм великої рогатої худоби,
у дослід було залучено 10 тварин (бичків), віком
2,5±3 місяці, вагою 160±5 кг. Сформовано контрольну групу – 5 голів, і дослідну групу – 5 голів. Усі
тварини перед початком експериментів були перевірені за реакцією імуно-дифузії (РІД), вони є РІДнегативними. Матеріалом для дослідження була
свіжа цільна кров бичків, яку було відібрано з яремної вени в пробірки з антикоагулянтом (2 % розчин К2ЄДТА).
Чотирьом тваринам дослідної групи було введено препарат «Лейкозав» двічі по 2 см3 з інтервалом
14–21 день, одній тварині (№ 2796) було введено
4 см3 препарату одноразово. Дослідження за РІД показали, що після застосування препарату всі дослідні
тварини були РІД-негативні.

Тваринам дослідної групи було введено внутрішньовенно кров) від хворої на лейкоз корови (кількість лейкоцитів 40×109 /л). Через три місяці виявлено
одну РІД-позитивну тварину (№ 2796, яка щеплювалась один раз).
За період спостереження (2 роки й 8 міс.) тільки тварина з ін. № 2796, яка була щеплена одноразово
препаратом «Лейкозав» в дозі 4 см3, була РІД-позитивна після експериментального зараження, це підтверджено ІФА та ПЛР.
Гематологічні показники крові тварин контрольної групи визначались у межах від 8,72 до
13,04×109/л, а дослідної групи 9,68 – 13,7×109/л.
У дослідних тварин реєструється підвищення
лейкоцитів тільки на 5-тий місяць після зараження –
15,12±2,5×109/л (р≤0,01). Ці показники зменшились на
8 місяць після зараження й становили 12,3±2,5×
×109/л (р≤0,01). У тварин яким було введено препарат
«Лейкозав» у дозі 2+2 см3та заражені лейкозом, кількість копій вірусу варіювала в діапазоні від 43 до
150×106 в 1 мл крові, такі зразки крові бичків можна
вважати негативними. У тварини з ін. № 2796, яка була щеплена одноразово препаратом «Лейкозав» в дозі
4 см3, кількість копій ДНК вірусу лейкозу становила
через рік після зараження 773×106 в 1 мл крові у
2015 році, а в 2016 році – 5,186×108 в 1мл крові (норма
за ПЛР кількість НК вірусу лейкозу до 190×106 в
1 мл крові).
Отримані результати досліджень дають підставу рекомендувати використання препарату для профілактики лейкозу молодняку ВРХ. Результати досліджень свідчать, що введення препарату «Лейкозав»
дослідним тваринам з профілактичною метою у дозі
2+2 см3 захищає тварин від експериментального зараження вірусом лейкозу, при цьому одноразове введення препарату у дозі 4 см3 не створює захисту, про
що свідчать результати експерименту.

Завірюха Ганна Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, відділ
мікробіології, ДНУ «Державний центр інноваційних біотехнологій», вул. Донецька, 30, м. Київ, Україна, 03151
E-mail: annazavir @gmail.com
Яненко Уляна Миколаївна, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Відділ молекулярно-біологічних досліджень, вірусології та імунології, ДНУ «Державний центр інноваційних біотехнологій»,
вул. Донецька, 30, м. Київ, Україна, 03151
E-mail: ulyanakuzyk@ukr.net
Яворська Катерина Вадимівна, молодший науковий співробітник, Відділ мікробіології, ДНУ «Державний
центр інноваційних біотехнологій», вул. Донецька, 30, м. Київ, Україна, 03151
E-mail: Katkitchenko@rambler.ru
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УДК 553.981:550.836(477.87)
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ГАЗОНОСНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ СТРУКТУР ЧОП-МУКАЧІВСЬКОЇ
ЗАПАДИНИ ЗА ГЕОТЕРМІЧНОЮ ЗЙОМКОЮ
Медвідь М. І.
На сьогоднішній день одним з перспективних
об’єктів дослідження у нафтогазовому відношенні є ЧопМукачівська западина Закарпатського прогину. Слабка
вивченість структурних форм осадового чохла та мезозойського фундаменту Закарпатського прогину стримують розвиток бурових робіт. Очікувати на подальший
приріст інформації про тектонічну будову регіону за рахунок традиційних методів пошуків та розвідки можна
лише за умов значного збільшення детальності спостережень та відповідного значного збільшення обсягів фінансування сейсморозвідувальних робіт, що в сучасних
економічних умовах є проблематичним.
Традиційні методи нафтогазової розвідки пов’язані з такими затратами матеріально-технічних та фінансових ресурсів, коли втрачається сама економічна
доцільність проведення пошукових робіт. Дана обставина стимулює впровадження нових методів пошуків і розвідки, розробку нових підходів до питання нарощування
ресурсної бази нафтогазової галузі. У зв’язку з цим для
вирішення даної проблеми можна застосувати геотермічні методи досліджень.
Температурний метод досліджень відноситься до
важливих нетрадиційних високоінформативних методів
пошуку нафти і газу, оскільки передбачає вимірювання температури в неглибоких свердловинах та на поверхні Землі.
Метод базується на тому, що з цілого ряду геологічних, геофізичних та геохімічних причин над нафтогазоносними
структурами температура порід помітно підвищена у порівнянні з прилеглими фоновими ділянками, в зв’язку з чим
між розташуванням покладів вуглеводнів та положенням
температурних аномалій існує тісний кореляційний зв’язок.
Емпірично підтверджено існування просторового
зв’язку між аномаліями температур, покладами вуглеводнів, соляними куполами й іншими геологічними об’єктами. Дані малоглибинної геотермічної зйомки засвідчили, що найбільш контрастні температурні аномалії (до
4–5 ºС) на глибині 1,5 м властиві газовим родовищам, а
рисунок і форма таких аномалій відбивають деякі риси геологічної будови і збігаються з контурами газоносності.
Відомо, що температурні аномалії над газовими родовищами формуються, в основному, трьома факторами:
конвективним теплопереносом в межах покладу, фокусуючим ефектом анізотропної осадової товщі та окислюванням
вуглеводів внаслідок діяльності мікроорганізмів. За результатами моделювання перші два фактора утворюють аномалію температур помітну на відстані, що не більше як в 2–
3 рази перевищує висоту газоносної складки.
Для малоамплітудних малорозмірних глибокопохованих структур пасток вуглеводнів при утворенні температурних аномалій в приповерхневому шарі Землі
(1,5–2 м) головну роль відіграють процеси мікробіологічного окислювання вуглеводнів, які забезпечують формування вторинної аномалії температурного поля в декілька градусів Цельсія.

Через те, що кількість окислених ВВ (отже і виділеного тепла) прямопропорційна кількості привнесених
ВВ, температурні аномалії над родовищами зміщуються
у бік розривних порушень, як найбільш флюїдопровідних ділянок, а просторове положення аномалій біляповерхневого температурного поля не завжди збігається з
положенням покладів на глибині.
У зв’язку зі сказаним вивчення температурного поля Чоп-Мукачівської западини – враховуючи наявність в її
межах структурних дислокацій різної амплітуди, що простежуються майже до денної поверхні, малоамплітудних
антиклінальних згорток, соляно- і вулканокупольних піднять, газоносних горизонтів на невеликих глибинах і спостереження переважної кількості газопроявів на глибинах
до 500 м – вважається доцільним.
Геотермічні аномалії візуально простежувались
над відомими газовими родовищами і деякими позитивними морфоструктурами Чоп-Мукачівської западини Закарпатського прогину.
Найяскравіша геотермальна аномалія спостерігається над Русько-Комарівським газовим родовищем. Загалом підвищені значення геотермального поля простежуються в межах Чопської, Виноградівської та Іршавської регіональних від’ємних морфоаномалій, для яких характерні максимальні товщини осадового чохла. До них
приєднуються Чорномочарська регіональна від’ємна
морфоаномалія, глибинна геологічна будова якої залишається не вивченою, Залузька регіональна позитивна
морфоструктура, до якої тяжіє найбільша кількість спостережених газопроявів та ділянка на схід від РуськоКомарівського родовища до м. Мукачево, яка з півдня
обмежена Велико-Добронським вулканогенним підняттям, а на півночі Вигорлат-Гутинською грядою. Остання
за даними геофізичних досліджень також характеризується значною товщиною осадового чохла.
З числа газових родовищ найбільше відрізняються від об’єктів інших класів Русько-Комарівське і Станівське родовища. Середнє значення параметрів характерне Станівському родовищу.
На основі отриманих результатів на даній території вибрані найбільш перспективні ділянки для проведення
подальших геологічних досліджень, а саме ділянки в межах Чопської депресії, західніше та південніше Ужгородського підняття, навколо Чопської структури, навколо та
південніше Добронського вулканогенного підняття, на північ та схід від Русько-Комарівського родовища, на північ
від Мукачево, в районі Чорномочарської і Горондинської
від’ємних морфоаномалій, в районі Береговського регіонального підняття, в районі Залузького регіонального підняття, в межах Виноградівської депресії, а також в районі
Іршавської регіональної від’ємної морфоаномалії. При
проведенні більш детальних геологічних досліджень у
Чоп-Мукачівській западині існує висока ймовірність
отримання вуглеводнів газового ряду.

Медвідь Мар’яна Ігорівна, викладач-стажист, кафедра економічної геології, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019
E-mail: medvid.maryana@mail.ru
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УДК 551.35 + 551.461.32
ВКЛАД СТОКА РЕЧНЫХ НАНОСОВ В ПИТАНИЕ ОСАДКАМИ ДНА МОРЕЙ И ОКЕАНОВ
Шуйский Ю. Д.
Согласно современным представлениям, береговая зона и побережье отнесены к первому (т. н. седиментационному, механическому) барьеру Океана,
который преодолевается наиболее мелкими частицами осадочного материала, а задерживает он более
крупные частицы. Более крупные, оставаясь в береговой зоне, образуют особые формы аккумулятивного
рельефа и толщи прибрежно-морского генезиса, с необычным строением, динамикой, ландшафтом и др.
В пору недостаточно полной изученности береговой зоны Океана подавляющее число морских геологов, геоморфологов, океанологов считали, что главным источником осадочного материала за пределами
прибрежных мелководий (за внешнюю границу береговой зоны) на дно морей и океанов являются реки.
Уже в течение почти 50 лет в печати обычно фигурирует величина прихода осадочного материала различного происхождения немногим более 32 млрд т/год, из
которых в среднем 18,53 млрд т/год (крайние значения
от 15,2 до 25,3 млрд т/год). Причем, 25,3 млрд т – это
ежегодный сток растворенный и твердый с площади
речных водосборов.
Цель исследования: определить численное
значение абразионного сноса осадочного материала
в моря и океаны. Объект исследования: различные
источники осадочного материала и его поведение в

береговой зоне Океана. Предмет исследования: Определение количества осадочного материала, сносимого из рек и с абразионных форм рельефа, их
сравнение.
В данном соотношении среди биогенных частиц не учитываются те, которые не достигают глубоководного (≥2500 м) дна океана и его морей. На осадки заметно влияют кремневые и карбонатные панцири
фораминифер, диатомей, глобигерин и др.
Как видим, наименьшим количеством исходного осадочного материала, сносимого в Океан, авторы
считают абразионный (всего ≈4,5 %). Даже сегодня
эта цифра повторяется в работах, например, Г. И. Рычагова, Е. М. Емельянова и Г. А. Сафьянова и др.
(табл. 1). Хотя еще в 1993 г. авторы пришли к выводу,
что абразионные процессы сносят в Океан по крайней
мере более 10 млрд т/год. Если это так, то как быть со
стыковками с обнаруженной и оцененной массой
осадков, скоростями осадконакопления на дне и составом осадков? Ведь речь идет об одной трети всей
массы сноса. Значит, какой-то источник переоценили,
причем, существенно. На эту особенность автор обратил внимание еще в начале 70-х годов ХХ века. Лишь
после исследований берегов двух десятков морей и
многих стран удалось получить значения, наиболее
близкие к реальным.

Таблица 1
Количество осадочного материала, сносимого в Мировой океан
№
Источник осадочного материала
Масса, млрд т/год по [1]
Относительное количество, %%
1
Сток речных наносов
18,53
55,47
2
Сток растворенных веществ
3,2
9,58
3
Вулканические выбросы
3,0
8,98
4
Биогенный материал
3,97
11,89
5
Эоловый материал
1,6
4,80
6
Ледниковый
1,6
4,79
7
Абразионный материал
1,5
4,49
Суммарное количество
33,4
100 %
В показанных в табл. 1 соотношениях особое недоверие вызвало определение как раз абразионного
осадочного материала еще во время 70-х годов ХХ века.
По решению XXIII Международного Географического
конгресса были выполнены исследовательские разработки по отдельным морям. Они позволили получить
численные характеристики речного и абразионного
сноса прежде всего в Балтийское и Азовское моря. Оказалось, что в Балтийское поступает в 6,2 раза больше
абразионных наносов, чем речных флювиальных, а в
Азовское – в 8,4 раза больше. Потом аналогичное преимущество было обнаружено в береговой зоне Белого
(в 7,4 раза больше), Баренцева (в 30 раз) и Чукотского (в
11,5 раз) морей. С побережий Берингова моря поступает

в 2,6 раза больше абразионных наносов, чем речных,
Охотского моря – в 2,7 раза больше, Японского – в 3,1
раза больше, а Северного – в 4,9 раза больше. Эта разница обусловлена тем, что абразионные берега выходят
к открытому морю непосредственно, а речной материал
задерживается в дельтах, лагунах, лиманах, риасах и др.
В них остается и не выносится в открытый Океан от
40 % до 95 % исходной массы, в среднем 72 % всего
речного стока. Этой особенностью и отличается седиментационный барьер Мирового океана. Поэтому в открытую часть Океана прорывается 9,7 млрд т/год речного и 7,1–12,3 млрд т/год абразионно-денудационного
материала. В дальнейших исследованиях предстоит
уточнить их средние значения.

Шуйский Юрий Дмитриевич, доктор географических наук, профессор. кафедра физической географии
и природопользования, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, ул. Дворянская, 2,
г. Одесса, Украина, 65082
E-mail: physgeo_onu@ukr.net
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ
ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ
Пащук Л. В.
В еру глобалізації та інформатизації світової
спільноти інформація та персонал стають ключовими
компетенціями підприємств різних галузей. Керівникам компаній потрібно використовувати новітні підходи задля залучення, розвитку та утримання конкурентоспроможних кадрів, що дають змогу стало та
ефективно розвиватися підприємствам. Конкуренція
на ринку праці серед роботодавців за кваліфікованих
фахівців невпинно зростає як на локальному, так і на
глобальному рівнях. За сучасних економічних умов
українські працівники не обмежуються пошуками вакансій лише всередині держав, також вони розширюють сферу пошуку, розглядаючи можливість трудової
міграції. Це стосується насамперед промислових підприємств взагалі і хімічної промисловості зокрема.
Інновації в управлінні персоналом – це нагальна вимога
до менеджменту всіх компаній, оскільки ефективне
управління є запорукою успіху. Маркетингова концепція довела свою ефективність у стратегічному управлінні компанією. Тому, важливим є пошук таких методів
управління персоналом, що забезпечили б утримання існуючих спеціалістів та залучення нових. Об’єктом є
управління персоналом на засадах маркетингу на українських підприємствах хімічної промисловості. Використання маркетингових засад в управлінні персоналом
українських хімічних підприємств дещо ускладнено у
зв’язку із відсутністю подібного досвіду.
Для вирішення визначеної проблеми автором
розроблено методичний підхід до розробки стратегії
управління персоналом на засадах маркетингу та проведено оцінювання хімічних підприємств згідно пропонованої методики. Зазначений підхід передбачає
проведення комплексу управлінський дій, який розподілено на два блоки: аналітичний та розробницький. В рамках аналітичного блоку передбачено проведення аналізу макро-, мікросередовища хімічних
компаній та підприємств із використанням маркетингового інструментарію. Також сформовано рекомен-

дації щодо визначення узгодженості поточної стратегії управління персоналом підприємства із цілями та
стратегією компанії. Згідно розроблених інструментів
здійснюється загальна оцінка стану управління персоналом на підприємстві, що дає змогу перейти до
впровадження аналітичного блоку дій, в рамках якого
автор пропонує розробити стратегію управління персоналом. В дослідженні було розглянуто 16 українських підприємств, 4 з них більш детально. На основі
проведеного дослідження було сформовано рекомендації до управління персоналом, деякі з яких уже успішно впроваджуються.
При цьому, в процесі розробки стратегій до
уваги береться припущення, що працівник є клієнтом
свого роботодавця, що дає змогу розглядати інструменти взаємодії із працівником з токи зору маркетингу і ставитись до пропозицій роботодавця, як до елементів комплексу маркетингу. Тобто посаду можна
розглядати як продукт, заробітну плату та матеріальні
засоби мотивації, відшкодування визначати як ціну,
умови праці – як місце, а засоби внутрішньої комунікації, так нематеріальної мотивації (статус, імідж, міжособові відносини, розвиток, навчання, тощо) як
просування.
Проведене дослідження продемонструвало, що
на підприємствах галузі існує значна проблема залучення молодих фахівців, а також подальшого утримання їх. Також потребують уваги питання формування працівників до роботодавців, створення таких
умов праці, що стимулювали би працівника покращувати результати своєї роботи, відчувати свою причетність до результату, тощо. Розробки викликали значний інтерес у роботодавців, а апробація протягом
трьох місяців показала позитивні результати, зокрема
скорочено було від’ємну плинність кадрів та вдалось
залучити молодих спеціалістів. Крім того, повторна
оцінка лояльності персоналу на досліджуваних підприємствах продемонструвала її зростання.
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UDC 336.144.36

THE CORPORATE FAILURE PREDICTION CAPABILITIES OF PRIVATE
NON-MANUFACTURING COMPANIES
Yarygina I., O’Malley P.
The purpose of this study is to test the effectiveness of the Altman Z-Score* Private Firm Model and the
Ohslon O-Score Model** upon private non-manufacturing companies, to see whether they can accurately predict
corporate failure from anywhere between one and four
years in advance.
The study assess the prediction capabilities of the
above-mentioned models, to see whether either has merit
in the above – mentioned prediction. The data and company financials that are used to conduct the study were
obtained from the Bureau Van Dijk “FAME” database,
which offers substantial company information about private companies. The companies that were selected for this
study had to meet the below criteria: the company had to
be listed as a privately owned company, the company
could not be defined as operating in manufacturing, selected companies were required to have at least four years
of full financial records.
Altman (1968) found in his initial studies that
the Z-Score formula was accurate to a level as high as
72 % in forecasting the bankruptcy of manufacturing
companies up to two years in advance. Follow up tests
conducted over the next thirty years produced results
with levels of accuracy ranging from 80-90% in prediction of the bankruptcy of manufacturing companies
over the upcoming years. These subsequent studies only produced a Type II error (Misspecification Error) in
the region of 15 –20 %, which is illustrated by Altman
(2000). As the accuracy of the Altman Z-Score in
predicting corporate failure continued to advance, the
Z-Score became a commonly used tool in institutions
ranging from auditing firms to accountancy firms according to Eidleman (1995).

Modern-day uses of the Altman Z-Score have seen
the formula used across various markets in different industries. Eidleman (1995) also noted that the Altman
Z-Score has been seen to work with highest accuracy for
companies with assets exceeding the value of one million dollars.
Similar to the Altman Z-Score Model, the Ohlson
O-Score Model has been seen to produce accurate results
upon companies operating in the manufacturing sector.
Moghadam (2013) performed a direct comparison between the Altman Z-Score Model and the Ohlson O-Score
Model using manufacturing companies listed on the Iranian stock exchange. In each of the three tested years,
Moghadam (2013) found that the Ohlson O-Score Model
produced accuracy levels of over 90 %. This study recognizes from past literature that both the Altman Z-Score
Model and the Ohlson O-Score Model are accurate predictors of corporate failure upon manufacturing companies,
however this study analyzes both models using solely nonmanufacturing companies, to assess their predictive capabilities upon companies operating in other industries.
Analysis has proved that the use of both the Altman Z-Score Model and the Ohlson O-Score Model
should be avoided for companies operating within the finance sector because of the lack of transparency in the
balance sheet of such companies. Altman and Hotchkiss
(1993) payed attention to the fact that the frequented use
of items that do not get placed on the balance sheet can
lead to highly inaccurate results. In conclusion, this study
has shown that neither the Altman Z-Score Private Firm
Model nor the Ohlson O-Score Model can be used as an
accurate predictor of corporate failure on private companies operating outside of the manufacturing sector.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Корчик В. Г.
Объектом исследования в данной работе является деятельность стандартного производственного
предприятия. Методами, которые применялись при
написании данной работы, являются теоретические
знания по экономическому анализу деятельности хозяйствующих субъектов, а также базовые принципы
экономики.
Экономический результат деятельности предприятия и его финансовое состояние во многом зависят от того, насколько рационально организовано
производство, соответствует ли оно современным
требованиям. В процессе проведения исследования
установлены основные этапы, через которые проходит каждое производственное предприятие во время
операционного цикла, а также выявлено, как на каждом этапе организовывается работа предприятия и его
подразделений.
Первым этапом в развитии деятельности любого предприятия является планирование. Планирование – это процесс формирования целей, определения
приоритетов, средств и методов их достижения на основе знаний о закономерностях функционирования
различных хозяйственных систем и учета возможных
изменений условий хозяйствования.
Предприятие может использовать текущее и
стратегическое планирование, то есть планирование
на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Данный этап всегда является неотъемлемой частью организации и управления на любом предприятии.
Следующим этапом организации будет являться разработка мероприятий по достижению целей,
установленных на стадии планирования, а также воплощение их в производственной деятельности.
Большинство задач организации производства
решается благодаря технологии. Она характеризует
способы, варианты изготовления продукции, определяет, как и с помощью каких средств можно осуществить производственный процесс.
Организация производства имеет свои определенные задачи, такие как совершенствование производства, ассортимента машинного парка, инструмента, производственной мощности, создание новой продукции и т. п.
Организация основных производственных процессов имеет важное значение для организации работы на предприятии в целом, во многом влияет на
дальнейшие действия и результаты деятельности данного предприятия.

Но говоря об организации основного производства следует помнить и об организации вспомогательных подразделений предприятия, которая также оказывает влияние на результаты работы предприятия.
Такие подразделения на предприятии называются инфраструктурой.
Инфраструктура предприятия – это подразделения, не принимающие непосредственного участия в
создании профильной продукции, но своей деятельностью создающие условия, необходимые для работы
основных цехов предприятия.
После разработки мероприятий, необходимых
для достижения поставленных целей, и внедрения
этих мероприятий, как правило, осуществляется их
контроль, который в данном случае будет являться
третьим этапом организации деятельности предприятия. Непрерывный, полный контроль текущей деятельности оказывает благотворное влияние на конечные результаты деятельности предприятия за счет
своевременного определения негативных тенденций и
отклонений.
Завершающим этапом организации деятельности на предприятии будет являться анализ полученных результатов. На этом этапе проверяется соответствие фактических результатов и плановых, изучение
возможных отклонений от плана, изучение влияния
этих отклонений на конечный результат, а также
определение причин образовавшихся отклонений.
Таким образом, видно, что организация и
управление деятельности предприятия состоит из
определенных взаимосвязанных этапов, на каждом из
которых необходимы свой подход и методика. При
правильной организации каждого из данных этапов
предприятие будет иметь высокий уровень организации в целом, что несомненно благоприятно скажется
на финансовых результатах, финансовой стабильности и устойчивости предприятия. Вследствие данных
инструкций, благоприятно влияющих на развитие
производственных предприятий, возрастет валовый
доход государства, что благоприятно повлияет на его
финансовую ситуацию.
Подводя итоги, можно сказать, что полученные
данные необходимы для наиболее рациональной организации производственного процесса и, как следствие,
эффективной работы предприятия в целом. Эти данные
могут применяться различными субъектами хозяйствования на разных этапах их функционирования, независимо от их размера и формы собственности.

Корчик Виктория Григорьевна, кафедра учета и налогообложения, Донецкий национальный университет, ул. 600-летия, 21, г. Винница, Украина, 21021
E-mail: korchik-1998@mail.ru
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УДК 616.24:616.25-008.89-07.001.5

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТАКТИКИ ВИДЕОТОРАКОСКОПИИ
У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПЛЕВРАЛЬНОГО ВЫПОТА
Калабуха И. А., Иващенко В. Е., Хмель О. В.
Основным методом морфологической верификации диагноза при синдроме плеврального выпота
является диагностическая видеоторакоскопия. Стандартная процедура видеоторакоскопического вмешательства подразумевает эндотрахеальный наркоз,
применение миорелаксантов, установку торакопортов, создание условий для полноценной визуализации, собственно биопсию плевры и дренирование
плевральной полости. Этот способ имеет ряд недостатков, связанных с проведением интубационного
наркоза и ограничивает контингент пациентов, к которым может быть применён.
Цель работы – повысить эффективность диагностической видеоторакоскопии при синдроме плеврального выпота на основе внедрения дифференцированной тактики ее проведения. Объект исследования – пациенты с синдромом плеврального выпота,
которым невозможно было установить этиологию патологического процесса без морфологической верификации диагноза.
В работу отделения торакальной хирургии
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины»,
внедрена дифференцированная тактика выбора способа проведения диагностической̆ видеоторакоскопии у пациентов с синдромом плеврального выпота.
Для оценки данной методики был проведен анализ
261 видеоторакоскопии, выполненной в нашем отделении на протяжении 2014–2015 годов. Мужчин
было 150, женщин – 110. Диапазон возраста составлял 16–84 года. Суть её состоит в том, что перед
операцией̆ после эвакуации выпота из плевральной̆
полости создавали искусственный̆ пневмоторакс,
оценивали состояние гемиторакса рентгенологически. По результатам рентгенологического обследования определяли больных, которым проводили ви-

деоторакоскопию упрощенным способом. В отличии от стандартного, при упрощённом способе
применяли внутривенную седацию вместо эндотрахеальной интубации, не использовали миорелаксантов, не проводили дополнительных хирургических
манипуляций.
В результате внедрения дифференцированной̆
тактики видеоторакоскопической диагностики пациентов с синдромом плеврального выпота в среднем количество посленаркозных побочных эффектов
было уменьшено на 65,9 %, частота обезболивания
наркотическими анальгетиками – с 2,8 до 1,4 раза/сут, срок восстановления самостоятельного стула – с 72,0 до 34,3 ч, срок активизации после операции
(самостоятельное передвижение) – с 23,8 до 10,3 ч,
длительность пребывания в отделении реанимации и
интенсивной терапии уменьшилась с 24,8 до 9,7 ч,
продолжительность послеоперационного лечения
сократилась с 16,0 до 10,1 сут.
Основными преимуществами внедрения дифференцированной тактики видеоторакоскопической
диагностики были:
– достоверное ускорение активизации после
операции;
– восстановления адекватной перистальтики и
самостоятельного стула;
– уменьшение длительности пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии;
– снижение необходимости в обезболивании
наркотическими анальгетиками;
– сокращение количества посленаркозных побочных эффектов и средней продолжительности послеоперационного лечения.
Полученный результат связан с тем, что две
трети пациентов не подвергались воздействию препаратов для интубационного наркоза.

Иващенко Владимир Евгеньевич, младший научный сотрудник, отделение торакальной хирургии,
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины», ул. Амосова, 10, г. Киев, Украина, 03680
E-mail: ivaschenko007@mail.ru
Калабуха Игорь Анатольевич, профессор, руководитель отделения, Отделение торакальной хирургии,
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины», ул. Амосова, 10, г. Киев, Украина, 03680
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Хмель Олег Владимирович, заведующий отделения, отделение хирургического лечения туберкулёза
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E-mail: khmel@ifp.kiev.ua
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УДК 612.143:616-07

РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГИПЕРКАПНИИ У
ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ
Исаева И. Н., Кармазина И. С., Глоба Н. С.
Цель работы: оценить реакцию сердечно-сосудистой системы у лиц со сниженным артериальным
давлением на церебральную гиперкапнию.
Для решения поставленной цели были решены
следующие задачи:
1. Выявить особенности реагирования лиц с
исходно нормальным уровнем артериального давления на дыхательные нагрузочные пробы (проба Штанге, проба Генча).
2. Провести сравнительный анализ реагирования
на дыхательные нагрузочные пробы у лиц с артериальной гипотонией, а также среди юношей и девушек.
Объект исследования – артериальная гипотензия у лиц молодого возраста.
Исследование проведено на базе кафедры физиологии Харьковского национального медицинского
университета. В исследовании задействованы 98 лиц
молодого возраста (18÷20) лет, средний возраст 19 лет,
включая 48 – с артериальной гипотонией и 50 – с исходно нормальным уровнем артериального давления.
Вегетативное обеспечение оценивали путем определения систолического (АДС) и диастолического артериального давления (АДД) по методу Короткова (в мм рт.
ст.), частоту сердечных сокращений (ЧСС) подсчитывали по пульсации на лучевой артерии. Дыхательные
нагрузочные пробы: пробы Штанге и Генча проводили
сидя, после трехминутного отдыха, затем после максимального вдоха и максимального выдоха. Формирование групп исследуемых выполнено с учётом уровня
АДс и АДд. Показатель реакции (ПР) рассчитывали по
формуле: ПР=ЧСС (после пробы)/ЧСС (до пробы).
Статистический анализ полученных данных выполнен
с применением методов вариационной статистики,
определением достоверности и воспроизводимости полученных данных.

Для анализа проведенных исследований обследуемых разделили на 2 группы в зависимости от исходного уровня артериального давления: I – контрольная с исходно нормальным уровнем АД, который
составил – АДс – 119 мм рт .ст. и АДд – 76 мм рт. ст.
(50 человек); во II группу отнесены лица со сниженным
уровнем АД, который в среднем составил – АДс –
100 мм рт. ст, АДд – 66 мм рт. ст. (48 человек).
Анализируя результаты пробы Штанге у лиц с нормальным уровнем АД и ЧСС, которая составила 67 с у
юношей и 40 с у девушек, а также результаты пробы
Генча – у юношей в среднем – 32 с и девушек – 22 с,
также ПР, который в среднем составил не более 1,2,
можно сделать вывод, что данные показатели свидетельствуют об однонаправленности адаптации миокарда
в данных условиях. При проведении проб Штанге и
Генча у лиц с исходно сниженным АД и нормальным
уровнем ЧСС было определено, что у юношей продолжительность пробы Штанге составила 22 с, у девушек – 27 с; продолжительность пробы Генча у юношей и девушек составила 20 с, что характеризуется как
неудовлетворительная реакция.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. У лиц с артериальной гипотонией, как и у
лиц контрольной группы, прирост ЧСС после проб
одинаков.
2. Продолжительность проб Штанге и Генча у
лиц с артериальной гипотонией снижена, причем как
у юношей, так и у девушек данной группы, что свидетельствует о быстром истощении, а также об ограничении механизмов адаптации сердечно-сосудистой
системы к повышенному напряжению углекислого газа в крови, которое приводит к более раннему возбуждению дыхательного центра.

Исаева Инна Николаевна, асистент, кафедра физиологии, Харьковский национальный медицинский университет, пр. Науки, 4, г. Харьков, Украина, 61022
E-mail: inisaeva@ukr.net
Глоба Наталия Сергеевна, асистент, кафедра физиологии, Харьковский национальный медицинский университет, пр. Науки, 4, г. Харьков, Украина, 61022
E-mail: tsarenkons@gmail.com
Кармазина Ирина Станиславовна, кандидат биологических наук, доцент, кафедра физиологии, Харьковский
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УДК 159.96:616.45-001.1/3-003.96

ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖЕРТВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Кожевнікова В. А.
Значна увага в науковій літературі приділяється вивченню психічних порушень, що виникли внаслідок злочинів проти особистості. Особи, що постраждали в результаті фізичного або сексуального насильства, більш схильні до розвитку ПТСР, ніж жертви іншої кримінальної травматизації. За результатами
досліджень, здійснених в ДУ «Інститут неврології,
психіатрії та наркології НАМН України», присвячених вивченню психологічних аспектів переживання
різних надзвичайних подій, всі пацієнти, що пережили тяжку психічну травму у вигляді злочину проти
особистості (зґвалтування, торгівля людьми, тяжкі тілесні ушкодження) мали порушення психічного здоров'я у вигляді або повного варіанту ПТСР, або його
окремих симптомів. При вивченні феноменів масової
свідомості в ставленні до жертв фізичного та сексуального насильства показано, що вони часто вважаються оточуючими частковими винуватцями того, що
з ними трапилось. Це може спричинити «вторинну
травматизацію» внаслідок соціальної ізоляції, призводити до формування депресивних порушень, суїцидальної поведінки тощо.
Об'єктом дослідження була емоційно-особистісна сфера жертв тяжких злочинів.
На базі ДУ «Інститут неврології психіатрії та
наркології НАМН України» було обстежено 38 осіб, з
них 10 чоловіків і 28 жінок віком від 18 до 42 років
(середній вік 34,5±7,6 років), які стали жертвами тяжких злочинів проти особистості (фізичне насильство,
зґвалтування, торгівля людьми тощо). Пацієнти були
поділені на дві групи. Першу групу склали 22 особи
(57,8 %) з клінічним варіантом ПТСР (середній показник за Міссісіпською шкалою 115,45±9,83 балів);
друга група – 16 осіб (42,2 %) з симптомами ПТСР
(середній показник за Міссісіпською шкалою 80,73±
±5,39 балів).
В процесі дослідження використовувались методи: бесіди, спостереження, психодіагностичний метод (включав використання Міссісіпської шкали (цивільний варіант), стандартизованого методу дослідження особистості в модифікації Л. М. Собчик (в англійській абревіатурі – MMPI), «Індекс життєвого
стилю», рисованого аперцептивного тесту (РАТ), математико-статистичний метод.

В результаті проведеного дослідження було
визначено основні особистісні сфери, що найбільше
піддаються трансформаціям внаслідок впливу психотравмуючих чинників: емоційна, мотиваційна сфери, сфера захисних механізмів (МПЗ) та копінгстратегій, сфера соціальної взаємодії. Практично у
всіх хворих даної групи виявлено виражені порушення афективної сфери у вигляді депресивних,
тривожно-фобічних переживань, емоційної нестійкості та дратівливості, а також виразна фіксованість
на соматичних відчуттях і переживаннях, що відображає як реальні проблеми даних осіб у сфері соматичного здоров'я, так і процес трансформації психотравмуючих переживань в соматичні симптоми. Діапазон форм психологічного захисту постраждалих
внаслідок різних надзвичайних подій досить обмежений, з переважанням механізмів проекції, заперечення та заміщення. Дезадаптивні МПЗ утрудняють
емоційну та когнітивну переробку психотравмуючої
інформації, можуть призводити до її інкапсуляції,
збереження та функціонування у вигляді стійких фобічних переживань. В міжособистісних стосунках
даних осіб домінує тенденція до уникання соціальних контактів і формування обмежувальної поведінки. Це може бути результатом сприйняття оточуючих як джерела потенційної небезпеки (перш за все,
жертвами фізичного або сексуального насильства).
Також наявні афективні та поведінкові порушення у
постраждалих внаслідок надзвичайних подій визначають формальний характер їх інтерперсональних
відносин, відсутність гнучкості та можливі прояви
асоціальності в спілкуванні (більш характерні для
чоловіків), знижують якість соціальних контактів в
цілому. Має місце виразна тенденція до поглиблення
даних трансформацій залежно від вираженості симптомів ПТСР.
Отже, наявність і посилення рис підозріливості та відгородженості, депресивні, фобічні та тривожні розлади, дисоціація в ціннісно-смисловій сфері,
домінування МПЗ по типу проекції, заміщення та заперечення, зниження мотивації та самооцінки, а також звуження кола спілкування та формування уникаючої поведінки виступають як психологічні критерії ПТСР.

Кожевнікова Вікторія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник, відділ
медичної психології, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, вул. Ак. Павлова, 46,
м. Харків, Україна, 61068
E-mail: vika-sea@mail.ru
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УДК 616.895.87-07-085:616.89-008.45

ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ НЕЙРОКОГНІТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ
НА РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ХВОРИХ НА
ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ
Молчанова О. О.
Незважаючи на значний розвиток психофармакотерапії та можливість контролювати позитивні
симптоми шизофренії рівень соціального функціонування пацієнтів із параноїдною шизофренією залишається незадовільним, що є об’єктом проведеного дослідження. У багатьох дослідженнях було показано, що когнітивний дефіцит у більшій мірі, ніж
інші прояви шизофренії, впливає на рівень соціального функціонування цієї групи пацієнтів. Порушення когнітивних функцій спостерігається у 98 % пацієнтів із шизофренією незалежно від вираженості позитивних (галюцинації, маячіння) та негативних
(апатія, емоційна відгородженість) симптомів захворювання. Однак можливості фармакотерапії на сьогодні обмежені усуненням позитивних симптомів,
перериванням гострого психоза та попередженням
повторних госпіталізацій. Як існуючі, так і перспективні препарати для лікування хворих на шизофренію не продемонстрували позитивного впливу на когнітивні функції.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
використовувати метод комп’ютеризованих когнітивних тренувань, що полягає у виконанні пацієнтами із
параноїдною шизофренією вправ, розроблених на основі нейродіагностичних методик, з метою позитивного впливу на пам’ять, увагу та виконавчі функції.
Раніше вже були проведені дослідження із використанням даного методу відновлення когнітивних функцій у пацієнтів із параноїдною шизофренією, однак на
сьогодні не існує консенсусу щодо того, які саме до-

мени когнітивного функціонування мають бути мішенню для тренувань, а також здійснюється пошук
можливостей індивідуального підходу до вибору програми тренувань з урахуванням початкового профілю
нейрокогнітивного дефіциту. Тому завданням дослідження є визначити у якому із доменів когнітивного
функціонування дефіцит є найбільш вираженим, провести когнітивні тренінги з урахуванням отриманих
результатів та оцінити їх вплив на рівень когнітивного і соціального функціонування.
Автором дослідження розпочато нейропсихологічне обстеження хворих на параноїдну шизофренію з метою встановлення профілю нейрокогнітивного функціонування цієї групи пацієнтів. Одночасно
визначено рівень соціального функціонування. Проведено цикл нейрокогнітивних тренувань із урахуванням нейрокогнітивного профілю пацієнтів та вивчено
вплив нейрокогнітивних тренувань на рівень соціального функціонування. Показано, що у пацієнтів із параноїдною шизофренією найбільш виражений дефіцит спостерігається у таких доменах когнітивного
функціонування як робоча пам’ять та виконавчі функції. Виконання нейрокогнітивних тренувань асоціювалося з підвищенням рівня когнітивного та соціального функціонування. Отриманий результат може бути обґрунтовано впливом на епігенетичні механізми
регулювання синаптичної пластичності головного мозку. Завдяки цьому ймовірно відбувається ремоделювання синаптичних зв’язків та оптимізація нейронних
мереж.

Молчанова Олена Олександрівна, аспірант, кафедра психіатрії та наркології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бул. Тараса Шевченко, 13, м. Київ, Україна, 01601;
лікар-психіатр, Ніжинська центральна міська лікарня, вул. Московська, 21, м. Ніжин, Україна, 16600
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УДК 159.96:616.45-001.1/3-003.96

ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРЕЖИВШИХ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ОСНОВНІ
НАПРЯМКИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З НИМИ
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А.
Наслідки впливу екстремальних подій на психіку постраждалих в них людей не вичерпуються лише формуванням психічних порушень. Особливе місце в даному контексті займають питання постстресових змін особистості та поведінку. В зв'язку з цим нами було здійснено комплексне психодіагностичне дослідження, спрямоване на вивчення трансформацій
основних характеристик особистості постраждалих
залежно від специфіки пережитих ними психотравмуючих ситуацій, від наявності і ступеня вираженості
психічних порушень, що має велике медико-соціальне
значення.
Об'єктом дослідження були зміни особистості
внаслідок переживання надзвичайних ситуацій.
На базі ДУ «Інститут неврології психіатрії та
наркології НАМН України» було обстежено 49 пацієнтів, з них 21 чоловік і 28 жінок у віці від 18 до 46 років (середній вік 35,1±8,3 років), які пережили різні
надзвичайні події (колишні учасники бойових дій,
жертви фізичного, сексуального насильства та торгівлі людьми тощо). Пацієнти були поділені на дві групи. Першу групу склали 29 осіб (55,1 %) з клінічним
варіантом ПТСР (середній показник за Міссісіпською шкалою 115,45±9,83 балів); другу групу – 20 осіб
(44,9 %) з симптомами ПТСР (середній показник за
Міссісіпською шкалою 80,73±5,39 балів).
В процесі дослідження використовувались: метод бесіди, спостереження, психодіагностичний метод
(включав використання Міссісіпської шкали (цивільний та військовий варіанти), стандартизованого методу дослідження особистості в модифікації Л. М. Собчик (в англійській абревіатурі – MMPI), методик «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних життєвих сферах», «Індекс життєвого стилю»,
рисованого аперцептивного тесту (РАТ), математикостатистичний метод.
Очевидно, що під впливом психотравмуючих
чинників у жертв надзвичайних подій, відбувається
порушення емоційного, когнітивного та мотиваційного компонентів сприйняття навколишнього світу та
себе в ньому. Так, чим більш виражені у потерпілих
афективні порушення, тим більш песимістичними є

очікування щодо власного майбутнього, занадто переоцінюється негативний вплив травматичного досвіду на подальше життя. Когнітивний аспект проявляється в руйнуванні індивідуальних пояснювальних
схем, виникненні типових «когнітивних» помилок.
Для жертв надзвичайних ситуацій, зокрема, злочинів
проти особистості, суб'єктивний світ перестає бути
зрозумілим і передбачуваним; людина відчуває свою
залежність від зовнішнього середовища, тому не будує планів на майбутнє, або ці плани спрямовані на
задоволення мінімальних актуальних потреб. Образ
майбутнього у даних пацієнтів значно збіднений і недостатньо структурований, має місце явище «укороченої життєвої перспективи».
Таким чином, пережита екстремальна подія викликає, перш за все, зміну «глибинних особистісних
структур», цілісного світосприйняття (внутрішньої
картини світу), що знаходить вираз в зміні характерологічних особливостей і емоційності, в значній
трансформації ціннісно-смислової сфери особистості. Вірогідно, як вторинні на цьому фоні виникають порушення соціального функціонування й психологічної адаптації в цілому. Нами показано наявність виразної тенденції щодо залежності даних
змін особистості від ступеня вираженості ПТСР.
Цей зв'язок є неоднозначним і опосередкований великою кількістю психологічних, соціально-психологічних та інших чинників і умов.
Тому, передусім, саме на корекцію цих особистісних трансформацій і повинні спрямовуватись психокорекційні заходи. Основними напрямками психокорекційної роботи з жертвами екстремальних ситуацій є: афективна переоцінка травматичного досвіду і
зменшення інтенсивності негативних емоційних реакцій; формування адаптивних механізмів психологічного захисту і копінг-стратегій; актуалізація особистісного потенціалу та відновлення відчуття цінності
власної особистості, побудова нової моделі подальшого існування в світі; покращення міжособистісних
(родинних, професійних) стосунків; розширення мікро- і макросоціальних зв′язків та оптимізація соціальної підтримки.
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АНАЛИЗ НОСИТЕЛЬСТВА МУТАНТНЫХ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА КАК
ФАКТОРА ПОВЫШЕННОГО РИСКА БЕРЕМЕННОСТИ ПЛОДОМ С ТРИСОМИЕЙ 21
Веропотвелян Н. П., Погуляй Ю. С.
В 1999 году Jill James в соавторстве с коллективом ученых (Pogribna M., Pogribny I., Melnyk S., Hine R.,
Gibson J., Yi P., Tafoya D., Swenson D., Wilson V., Gaylor D.) в своей работе «Abnormal folate metabolism and
mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase gene
may be maternal risk factors for Down syndrome», опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition, сообщили, что полиморфизм гена фолатного обмена MTHFR
может быть материнским фактором риска иметь ребенка
с синдромом Дауна (СД). Эта публикация стимулировала проведение исследований по выявлению дефектов генов обмена фолатов у матерей с рождением детей с трисомией 21 (Т21) и изучение данных полиморфизмов
непосредственно среди индивидуумов с СД.
После 1999 года было проведено около двух десятков исследований в различных популяциях по выявлению ассоциации между генетическими дефектами
генов фолатного обмена (MTHFR C677T, A1298C,
MTRR A66G, MTR A2756G) с риском зачатия с трисомией 21.
Исследования в Северной Америке, Дании, Западной Индии, Японии, Бразилии и на Сицилии показали высокую ассоциативную связь рождения детей с СД и
низкофункциональными вариантами генов MTHFR
(С677Т) и MTR (A2756G).
В противовес им результаты других научных поисков по этому вопросу были менее однозначными, а в
некоторых случаях вообще теория о взаимосвязи низкофункциональных аллелей генов обмена фолатов и СД
опровергается. Так, в Ирландии, Франции, Италии и Северной Индии не было отмечено разницы в распространении данных генетических особенностей среди женщин, которые имели детей с трисомией 21, и контрольными группами.
Объектом исследования является определение
наличия взаимосвязи присутствия низкофункциональ-

ных аллелей по полиморфизму С677Т MTHFR у матери
с зачатием детей с трисомией 21.
Для проведения исследования было сформировано две группы. Основная группа: женщины, имеющие в
анамнезе факт пренатально выявленного плода с синдромом Дауна или рождения ребенка с Т21 (n=84).
Контрольная группа: 114 здоровых женщин, имеющих одного и более здорового ребенка (не имеющих в
анамнезе СА (самопроизвольных абортов), замерших беременностей, случаев мертворождения, рождения детей с
ВПР (врожденных пороков развития) или ХА (хромосомных аномалий), не попадавшие в предыдущих беременностях в группу высокого риска рождения ребенка с ХА по
результатам ультразвукового и биохимического скрининга), обратившиеся для проведения медицинского аборта в
сроке до 12 недель беременности.
В обеих группах проведено определение полиморфизма С677Т MTHFR методом аллельспецифической
ПЦР с детекцией продуктов амплификации в 2 % агарозном геле.
Статистический анализ данных проводили методами вариационной статистики. Проверку статистических гипотез осуществляли на уровне значимости p≤
≤0,05. Определение достоверности различий выборок
проводилось с использованием метода углового преобразования Фишера при P<0,05. Ассоциации определенных
генотипов с риском развития патологии оценивали с помощью расчета отношение шансов (ВШ-OR, odd ratio) при
95 % доверительном интервале с использованием электронного калькулятора (http://medstatistic.ru/calculators/
calcodds.html).
Согласно анализу полученных результатов
(табл. 1) доля генотипа Т/Т (гомозигота по мутантному
аллелю) составляет 13,1 % у женщин исследуемой группы с Т21. В контрольной группе женщин, которые имели
здоровых детей, доля генотипа Т/Т составила 1,75 %.

Таблица 1
Распределение генотипов по С677Т MTHFR у женщин, имеющих в анамнезе плод/ ребенка с синдромом Дауна
Генотип по С677Т MTHFR
С/С
С/Т
Т/Т

Плоды/дети с Т21
36 (42,85 %)
37 (44,04 %)
11 (13,11 %)

Анализ достоверности отличий выборок показал,
что генотип Т/Т достоверно (p<0,01) в 7,5 раз чаще
встречается среди женщин, имевших плод или ребенка с
СД в анамнезе.
Подсчет отношения шансов иметь ребенка с СД
при наличии генотипа Т/Т 677 MTHFR у матери показал,
что риск по Т21 в этом случае повышен в 8 раз
(OR=8,438).

Контрольная группа (женщины-аборты)
47/114 (41,22 %)
67/114 (57,02 %)
2/114 (1,75 %)

Таким образом, по мнению авторов исследования,
гомозиготный генотип по мутантному аллелю Т полиморфизма С677Т MTHFR у женщины с большой вероятностью определяет ее в группу риска по зачатию плода с
трисомией 21. Этот факт требует проведения дополнительных мероприятий по организации преконцепционной подготовки женщин к зачатию с использованием
данных молекулярно-генетических исследований.

Веропотвелян Николай Петрович, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины, главный врач,
ОКУ «Межобластной центр медицинской генетики и пренатальной диагностики», пл. Освобождения, 3А, г. Кривой
Рог, Украина, 50000, E-mail: genetika@ukrpost.ua
Погуляй Юлия Сергеевна, биолог, Лаборатория молекулярной генетики, ОКУ «Межобластной центр медицинской
генетики и пренатальной диагностики», пл. Освобождения, 3А, г. Кривой Рог, Украина, 50000
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УДК 616.127-005.8-085:615.273.55

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА И ПЕРКУТАННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Запровальная О. Е.
Двойная антитромбоцитарная терапия (ДАТ)
является обязательной частью стандартной медикаментозной терапии после перенесенного острого коронарного синдрома и перкутанных вмешательств для
предупреждения развития повторных ишемических
событий. Однако у части пациентов не удается предотвратить атеротромботические ситуации в связи с
развитием резистентности к антитромбоцитарным
препаратам. Оптимальная антитромбоцитарная стратегия у таких пациентов неизвестна. Эффективность
ДАТ и резистентность к антитромбоцитарным препаратам стали объектом нашего исследования.
Цель исследования – на основании изучения
динамики показателей тромбоцитарного гемостаза
оценить долгосрочную эффективность двойной антитромбоцитарной терапии (ДАТ) и определить частоту резистентности к антитромбоцитарным препаратам у пациентов после острого инфаркта миокарда
(ИМ) с проведением ургентного перкутанного коронарного вмешательства (ПКВ) и при консервативной
тактике лечения.
В исследование было включено 42 пациента с
ишемической болезнью сердца (ИБС), получавших
ДАТ (ацетилсалициловая кислота (АСК) + клопидогрель) в течение последних 2–3 месяцев по поводу перенесенных сердечно-сосудистых событий. 42 пациента получали ДАТ в составе стандартной медикаментозной терапии после перенесенного ИМ с подъемом
сегмента ST. Из них у 14 человек (1-я группа) проводилось ПКВ в острый период, а 28 человек (2-я группа)
лечились только консервативно. Все пациенты получали АСК в суточной дозе 75 мг/сутки, клопидогрель
75 мг/сутки, а также стандартную медикаментозную
терапию (ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента, аторвастатин 40–80 мг/сутки, бета-блокаторы). Длительность наблюдения составила 6 месяцев.

Для решения поставленной проблемы использовались методы исследования активности тромбоцитарного гемостаза. Для определения агрегационной активности тромбоцитов оценивали индекс агрегации
тромбоцитов (ИАТ) турбидиметрическим методом с
использованием в качестве индукторов агрегации аденозиндифосфат (АДФ) в концентрации 10 мкМ и арахидоновую кислоту (АК) в концентрации 0,5 мМ. Уровень 11-дегидро-тромбоксана В2 в моче (нг/мг креатинина) определяли иммуноферментным методом с использованием набора реактивов производства Assay
Designs, Inc.(США).
Анализ результатов проведенных исследований показал, что исходная агрегационная активность под воздействием АДФ (ИАТ АДФ) достоверно не различалась между группами с консервативным и интервенционным лечением ИМ, а также после планового ПКВ. Также этот показатель не претерпел существенных изменений в динамике лечения. Исходные показатели агрегации под воздействием АК (ИАТ АК) также не имели существенных
различий на момент включения (p>0,05) однако в течение срока наблюдения отмечалось достоверное
снижение чувствительности к АСК в группе ПКВ:
достоверно увеличился СИАТ АК (7,66±1,10) vs
(12,35±2,04) % (p<0,005), что подтверждалось увеличением уровня 11-дегидро-ТхВ2 в моче (1,55±0,42)
vs (3,09±0,52) нг/мг креатинина в этой же группе. В
группе пациентов при консервативном ведении ИМ
достоверных изменений этих показателей выявлено не было.
Таким образом, на фоне длительного приема
ДАТ эффективность воздействия АСК у пациентов
после ПКВ на метаболизм тромбоксана снижается,
что может свидетельствовать о развитии апиринорезистентности.

Запровальная Ольга Евгеньевна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, отдел атеросклероза и ишемической болезни сердца, ГУ «Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой
НАМН Украины», пр. Любови Малой, 2а, г. Харьков, Украина, 61039
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МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Феномен соціокультурної діяльності православного духовенства у

контексті збереження культурних традицій, цінностей та ідеалів

Ковальова О. В …………………………………………………………………...31
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УДК 281.9

ФЕНОМЕН СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА
У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ, ЦІННОСТЕЙ ТА ІДЕАЛІВ
Ковальова О. В.
Враховуючи потребу дослідження духовної
спадщини українського народу із культурологічної
точки зору, одночасно виникає необхідність досконалого вивчення ролі православного духовенства у накопиченні та збереженні вітчизняної культури як сьогодні, так і в попередні періоди.
Відомо, що завданням православного духовенства окрім звершення богослужінь у храмі є потреба
сумлінного збереження положень віровчення (догматів), зафіксованих у двох рівних за авторитетом для
церкви джерелах «Священному Писанні» (Біблії) і
«Священному Переданні» (переказі). Постійного захисту потребують і головні догмати, що викладені в
Символі віри. Православна традиція вимагає від духовенства зберігання в недоторканості не тільки змісту догматів в інтерпретації «отців церкви», але й їх
догматичного формулювання. Православ'я не припускає ні збільшення, ні скорочення кількості догматів,
що канонізовані Вселенськими соборами.
Мета роботи полягає у потребі вивчення низки
актуальних питань щодо збереження культурних традицій, цінностей та ідеалів із точки зору культурологічного вчення. Об’єктом дослідження у такому контексті є соціокультурна діяльність православного духовенства.
Першою проблемою, якою опікується духовенство, є надання статусу юридичної особи релігійним
об’єднанням. Згідно з законодавством, такий статус
мають парафії (релігійні громади), монастирі, братства, місіонерські товариства та духовні школи. Релігійні об’єднання представлені «релігійними управліннями та центрами», тобто адміністративними органами – такими як, наприклад, єпархіальне управління
або митрополія. Церква не має статусу юридичної
особи, позбавлена більшості прав, зокрема майнових,
які неможливо реалізувати без цього статусу.
Важливі функції виконує православне духовенство, релігійні громади та організації, які діють у
межах однієї держави та є складовою системи істо-

рично утворених соціальних інститутів, закладів та
організацій.
Окремі з них такі:
– богослужбова функція – передбачає задоволення релігійних потреб віруючих через проведення
проповідей, обрядів, ритуалів і церемоній культу духовенством;
– місіонерська функція – поширення за допомогою місіонерів (священиків) віровчення, запровадження чи захист релігії серед населення;
– господарсько-економічна функція – знаходить прояв у веденні господарства, виробничій діяльності з випуску культових предметів і сільськогосподарської продукції для внутрішніх потреб, провадженні реставраційно-будівельних робіт тощо;
– благодійна функція – здійснюється через систему матеріальної допомоги різноманітним громадським організаціям та установам;
– філантропічна функція – подібна до благодійної та здійснюється за допомогою безпосереднього, коштом церкви, утримання притулків для сиріт,
кволих і жебраків, лікарень для бідних, дитячих
закладів;
– просвітницька функція – полягає в поширенні
церквою чи її організаціями певних знань про історію
чи культуру, мораль тощо;
– нормотворча функція – створення норм і правил, що допомагають церкві здійснювати своє панування, контролювати поведінку віруючих і створювати відповідну церковну структуру.
Як бачимо, роль духовенства у збереженні православних культурних традицій, цінностей та ідеалів
була і залишається важливою. Особливо актуальною
вона є у наш час, коли в суспільстві із традиційною
релігією на регіональному рівні простежується значна
кількість проблем. Відповідальність у цих питання
покладено на єпархії та їх керівництво, яке й закріплює за духовенством низку життєво й духовно важливих функцій діяльності.

Ковальова Ольга Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, кафедра культурології та культурномистецьких проектів, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, м. Київ,
Україна, 02000
E-mail: ov.b.77@mail.ru
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УДК 371.321.3

ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПОШУКОВОЇ, ДОСЛІДНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ
АНАЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
Притуляк Т. С.
Актуальність проблеми освітнього середовища
з підготовки фахівців напряму підготовки 5.01010201
«Початкова освіта» зумовлюються його складністю і
динамічністю, інформаційною насиченістю та всезростаючими вимогами до роботи вчителя початкових
класів в умовах становлення нової української школи,
що є об’єктом проведеного дослідження.
Пошук шляхів вирішення і реалізації питань
удосконалення підготовки молодшого спеціаліста
спонукає до аналізу освітнього середовища як цілісного системного явища, так і окремих його складових компонентів. З огляду на те, що освітнє середовище розглядається як зона взаємодії педагогічних
систем, окремих елементів освітніх процесів, автор
статті акцентує увагу на науково-пошуковій та дослідній роботі.
Для розв’язання даної проблеми запропоновано
експериментально-емпіричні методи, що полягають у
вивченні теоретичних основ методики, постановки і
виконання наукових досліджень, плануванні і організації наукового експерименту, обробки наукових та
інших даних з курсу природничих дисциплін; засвоєнні методології досліджень з певних наукових напрямків у процесі проведення лекційно-семінарських
занять; аналізі участі студентів у роботі наукових семінарів та науково-практичних конференціях; виконанні лабораторних робіт з елементами навчальнодослідної роботи; виконанні конкретних нетипових
завдань науково-дослідного характеру під час проходження студентами педагогічної практики; написанні
курсових робіт з елементами наукових досліджень.

Автором дослідження розпочато цикл експериментів, пов’язаних із дослідженням форм і методів
залучення студентської молоді до науково-пошукової,
дослідної роботи у ВНКЗ «Балтське педагогічне училище» Одеської області, так як ці види роботи є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у
вищій школі. Вивчено вплив науково-пошукової, дослідної роботи на формування та розвиток аналітичного мислення, індивідуальних здібностей, дослідних
навичок у студентів. Показано шляхи здійснення підготовки ініціативних фахівців для початкової ланки
освіти, через розвиток наукової інтуїції, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх
для вирішення завдань і наукових проблем, сприянню
роботі за технологією проектів та формуванню екологічної культури особистості.
Отриманий результат може бути обґрунтовано
тим, що науково-пошукова, дослідна робота студентів
з природничих дисциплін – вища форма самоосвітньої
діяльності студента. Формування науково-дослідних
вмінь в педагогічному училищі – процес складний і
довготривалий. Тому завдання викладача полягає в
поступовому методичному формуванні дослідних навичок, здійснюючи постійний контроль за виконанням науково-дослідних робіт, аналізуванні і виправленні помилок. Завдяки цьому визначено найефективніші шляхи виконання роботи, форми і методи навчання студентів у поєднанні дослідницької діяльності з науковою, а також застосовування можливостей
подальшого впровадження результатів науково-дослідної роботи в педагогічній діяльності.

Притуляк Тетяна Семенівна, викладач-методист вищої категорії, Предметно-циклова комісія природничих
дисциплін, Вищий навчальний комунальний заклад «Балтське педагогічне училище» Одеської області,
вул. Шевченка, 2, м. Балта, Україна, 66101
E-mail: tattianka@i.ua
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УДК: 378.22.012/.015.3-025.13:63

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
АГРОНОМІВ-ДОСЛІДНИКІВ
Ткаченко О. В.
Підготовка майбутніх агрономів-дослідників
сьогодні є одним із найважливіших факторів розвитку
українського суспільства, на який одночасно впливають історичні, соціально-економічні, політичні та суспільні зміни в нашій державі. Закон України «Про
вищу освіту» (2014) підтверджує необхідність реформування системи вищої освіти та потребує підготовку фахівця, який матиме глибокі професійні знання, володітиме економічними і правовими знаннями, здатен до соціальної творчості, самовдосконалення, готовий до роботи при різних формах організації праці, умовах праці та виробництва в умовах
конкуренції, а саме бути професійно і соціально
мобільним фахівцем свого напрямку. Отож, проблема підготовки агрономів-дослідників до майбутньої професійно-педагогічної діяльності набуває
ще більшої актуальності, що є об’єктом проведеного дослідження. Проте, досягнення високого професійного рівня підготовки майбутнього фахівця
неможливо без вчення відповідної моделі.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
модель процесу професійно-педагогічної підготовки
агрономів-дослідників. Одночасно метою дослідження є: виокремити і охарактеризувати компоненти зазначеної моделі.
Аргументуючи модель професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в агарних ви-

щих навчальних закладах, проведене моделювання
досліджуваного процесу на основі практико орієнтованого підходу, яке сприяло осмисленню основних
теоретичних, методологічних і методичних позицій
професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних вищих навчальних закладах. Визначення та структурування компонентів (мети, організаційно-педагогічних умов, дидактичного комплексу, професійно-педагогічних компетенцій магістріваграріїв) моделі дозволили змоделювати логіко-послідовний процес професійно-педагогічної підготовки
агрономів-дослідників у системі ступеневої аграрної
освіти. Обґрунтування змістового наповнення компонентів моделі розширили уявлення про можливості
системи агрономічної освіти та визначили дієві вектори саме в контексті професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників.
Наближеність розробленої моделі до запитів
сучасної аграрної освіти дала можливість запропонувати варіант практичної реалізації професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників у межах
чинного нормативно-правого забезпечення.
Проведене обґрунтування моделі професійнопедагогічної підготовки агрономів-дослідників в агарних вищих навчальних закладах логічно порушує
питання визначення критеріїв і рівнів відповідної підготовки.

Ткаченко Ольга Василівна, аспірант, асистент, кафедра інформаційних систем і технологій, Білоцерківський
національний аграрний університет, пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Україна, 09117
E-mail: oliatkachenko@ya.ru
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ США ДО ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Манюк Л. В.
Під час підготовки майбутніх лікарів у медичних школах та коледжах університетів США значна
увага приділяється розвитку навичок фахової комунікації. Дослідження досвіду цієї країни може сприяти
покращенню комунікативної підготовки у медичних
вищих навчальних закладах (ВНЗ) України, що зумовлює актуальність проведеного дослідження.
Мета дослідження – характеристика структури,
змісту та складових комунікативної підготовки студентів-медиків під час до-дипломного періоду навчання
в університетах США.
Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації в університетах США.
Теоретичну основу дослідження становлять
матеріали міжнародних та світових конференцій з
проблем фахової комунікації, а також сучасні наукові
праці та навчальні матеріали для викладачів у галузі
вищої медичної освіти. Дані щодо підготовки майбутніх лікарів до фахової комунікації отримано нами на
офіційних веб-сайтах діючих університетів США.
Нами було застосовано системний підхід, у поєднанні
з фактологічним, а також принципи послідовності,
зв’язків, логічності, об’єктивності та цілісності.
Аналіз релевантних ресурсів та наукових праць
засвідчує, що навички фахової комунікації, котрі відображаються здатністю ефективної міжособистісної
взаємодії лікарів сформовані сукупністю моральноетичних, комунікативних та професійних умінь, розвиток яких потребує спеціальної підготовки.
Впродовж багатьох років комунікативній підготовці студентів-медиків США не приділялося належної
уваги. Вона була компонентом неформального навчального плану під час практики з пацієнтами та обмежувалася викладанням теоретичних засад на 1–2 курсах.
Впровадження комунікативної підготовки на третьому
курсі першими розпочали у 2001–2002 навчальному році
три медичні школи університетів США, зокрема НьюЙорку, Массачусетсу, Кейс Вестерн Резерв. Елективні
курси, розроблені для третьокурсників та четвертокурсників у медичних школах, були високо оцінені студентами і викладачами США. За допомогою факультативів
студенти отримали навички організації часу для консультацій, покращили свої комунікативні уміння.
Практична комунікативна підготовка в університетах США здійснюється також під час періоду медичної практики. Після нетривалої підготовки керівники практики, які є практикуючими лікарями, можуть бути викладачами комунікативних засад за допомогою демонстрації комунікативної поведінки під
час проблемних тяжких випадків.
У зв’язку з розвитком доказової медицини, починаючи від 2015–2016 навчального року медичні

ВНЗ США змінили підхід до формування навчального
плану зорієнтувавши його на потреби пацієнта. З цією
метою, з першого дня навчання у медичній школі чи коледжі студенти отримують можливість взаємодії у професійному середовищі та реальну практику комунікативних навичок. Таким чином, теоретична та практична
комунікативна підготовка студентів-медиків здійснюється на першому-четвертому курсах навчання у ВМНЗ,
під час до-клінічного та клінічного етапів навчання.
На до-клінічному етапі комунікативні засади
формують частину курсу «Практична медицина» (the
Practice of medicine), що триває протягом двох перших
років навчання. Окрім цього, на першому курсі студентам пропонується великий вибір елективних курсів,
до яких входять дисципліни гуманітарного циклу,
спрямовані на розвиток культурологічних та лінгвістичних складових фахової комунікації. Студенти можуть обрати мінімум чотири, максимум шість елективних курсів, що включають такі дисципліни: «Медицина
і мистецтво», «Міжнародна охорона здоров’я», «Іспанська мова медицини», «Основи релігієзнавства» та ін.
У зв’язку з наявністю у США великої кількості
іноземних громадян та національних меншин існує
проблема підготовки лікарів, які могли б забезпечити
належний рівень медичних послуг для таких пацієнтів. У цьому ракурсі перше місце під час медичної
консультації посідає не морально-етична культура лікаря, а його іншомовна компетентність. Однак, іншомовна підготовка у ВМНЗ США не є критерієм оцінки
професійної підготовки майбутніх лікарів. Іноземні
мови вважаються складовими компетенціями загальнокультурного розвитку лікаря. Курси іноземних мов
не входять до числа обов’язкового циклу дисциплін і
пропонуються у медичних школах та коледжах як курси за вибором.
Отже, відповідно до нашого наукового пошуку:
1) процес підготовки майбутніх лікарів США
до фахової комунікації більше зосереджений на морально-етичному аспекті практичної комунікативної
взаємодії лікарів із пацієнтами. Мовні компетенції є
складовими культурологічних компетенцій, що впливають на розвиток комунікативної компетентності лікарів, однак не є першочерговими компонентами комунікативної підготовки лікарів у дипломному періоді навчання;
2) розвиток навичок міжособистісної взаємодії
відбувається під час вивчення «Практичної медицини» на першому-другому курсах, проходження медичної практики на другому-третьому або третьомучетвертому курсах та вивчення елективних курсів,
орієнтованих на розвиток культурних та мовних аспектів фахової комунікації.

Манюк Любов Володимирівна, старший викладач, кафедра латинської та іноземних мов, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79000
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КРИЗА У АМЕРИКАНО-САУДІВСЬКИХ ВІДНОСИНАХ
Магєррамова Ю. А.
Об’єктом даного дослідження є американосаудівські відносини. Предметом дослідження виступають розбіжності між двома партнерами. Метою дослідження є визначення перспективи подальшої співпраці між Саудівською Аравією та США. Відповідно
до мети автор ставить наступні завдання: визначити
спільні інтереси та основні розбіжності у двосторонніх відносинах.
США мають давню співпрацю в сфері безпеки з
монархіями Перської затоки, яка активно розвинулась
ще за часів ірано-іракської війни, і була поглиблена після вторгнення Іраку в Кувейт. З послабленням Іраку
система балансування і стримування трьох сил: Саудівської Аравії Іраку та Ірану, – перестала діяти, і регіон опинився у стані біполярності, при цьому арабські
держави сильно схвильовані з приводу ролі та впливу
Ірану та його прагнень у регіоні. Покращення відносин
США з Іраном для арабських держав Перської затоки
значить послаблення безпеки відносин з ними.
Після переговорів з Іраном та укладеної угоди
щодо зняття санкцій, арабські монархії відчули себе у
небезпеці і очікували від США нової угоди у сфері
оборони щодо взаємних гарантій захисту та оборони,
що гарантувало б допомогу США арабським державам в разі агресії з боку Ірану. В травні 2015 року
США поновили свої запевнення в підтримці партнерів, проте очікуваної угоди укладено не було. Натомість США пообіцяли посилити співпрацю у безпековому секторі шляхом:
1) технічної допомоги США;
2) посилення кооперації щодо боротьби з тероризмом та забезпечення кібер- та морської безпеки;
3) спільних навчань ВМС;

4) втілення проекту протиракетної оборони регіону, що був вже раніше запропонований США арабським партнерам.
Важливо, що стовпи, на яких історично будувалися американо-саудівські відносини – нафтова
сфера, вже не є основоположними для партнерства.
Так само, ці зв’язки були сильніші під час холодної
війни, а потім протягом декади після Війни в Перській затоці.
США і Саудівська Аравія залишаються зацікавлені у підтримці двостороннього партнерства. Г. Гос
зазначає, що вони мають спільні приорітети: протидія
салафітському джихадизму, стримування впливу Ірана в регіоні та попередження хаосу в регіоні. Для
США важливо мати стабільного надійного партнера –
КСА в регіоні, де постійно відбувається колапс режимі (Лівія, Ліван, Ємен).
Криза у американо-саудівському партнерстві
існує через розбіжності у приорітезації спільних загроз. Для США це в першу чергу джихадизм, а потім
Сирія та громадянські війни. Для КСА – спочатку
іранська загроза, а потім вже боротьба з тероризмом.
Ситуація з Єменом є показовою – КСА вбачає в Ємені
іранську загрозу, якій і протидіє, а США виступають
проти інтервенції, яка, на їх думку, залучить до конфлікту терористичні організації.
Саудівська Аравія має тісні економічні зв’язки
зі США та має спільні інтереси на Близькому Сході.
При цьому альтернативного партнера не має жодна зі
сторін. Тому, беручи до уваги те, що це партнерство
пережили гірші часи, США та Саудівська Аравія продовжуватимуть конструктивний діалог, хоча вони і
приорітезують спільні інтереси по-різному.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Приймук О. О.
Комплексний та індивідуальний підхід, си- спостереження, індивідуальна бесіда, експертна оцінстемність у розумінні індивідуальності людини, ка, анкетування; психодіагностичні: дослідження
аналіз результатів емпіричних та статистичних ме- професійних якостей за психофізіологічним, мотиватодів дослідження та пов’язаних з ними безпосередніх ційним, комунікативним, особистісним та емоційним
проблем, дали змогу розробити та застосувати кон- компонентами; професіографічні: збір емпіричних дацептуальну модель (рис. 1), яка дозволить всесторон- них щодо умов і особливостей діяльності, опитуванньо дослідити та вивчити професійні якості майбутніх ня, спостереження, вивчення помилок).
фахівців ресторанного бізнесу, які являються об’єктОтже, для всестороннього дослідження та виом проведеного дослідження.
вчення професійних якостей майбутніх фахівців ресЧітка організація формувального етапу роботи, торанного бізнесу було створено концептуальну моінтерпретація мети і завдань виявилися визначальним дель їх емпіричного дослідження, мірою компетентспособом для створення концептуальної моделі ності якої є відображення усіх особливостей і специемпіричного дослідження. Результатом структуру- фіки вивчення професійних якостей майбутніх фахіввання концептуальної моделі є виділення декількох ців ресторанного бізнесу на кожному з етапів теореетапів дослідження, кожен з яких спрямований на тико-методологічного і емпіричного дослідження дирозв’язання конкретного завдання:
сертаційної роботи.
1. Підготовчий етап сприяє обґрунтуванню наукових підходів щодо
вивчення професійних якостей в системі професіогенезу особистості та
з’ясування особливостей професійної
діяльності фахівців ресторанного бізнесу. Даний етап розв’язує ще одну
важливу задачу – це визначення психодіагностичного інструментарію та
розроблення моделі емпіричного дослідження.
2. Емпіричний та підсумковий
етапи мають за мету здійснити аналіз
результатів дослідження професійних якостей та з’ясувати умови їх
формування у майбутніх фахівців ресторанного бізнесу; дослідити прояви та взаємозв’язки показників професійних якостей обстежуваних; обґрунтувати програму психологічних
умов формування професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного
бізнесу, а також провести порівняльний аналіз результатів апробації
програми психологічних умов формування професійно-важливих якостей студентів у процесі фахової підготовки.
3. Включає три групи методів:
теоретичні (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація, інтерпретація); статистичні (t-критерій Стюдента, критерій Спірмена, кореляційний аналіз, факторний аналіз, ПК
Рис. 1. Концептуальна модель емпіричного дослідження: етапи
SPSS – 20); емпіричні (діагностичні:
і задачі
Приймук Олеся Олександрівна, аспірант, кафедра психології, Київський національний торговельноекономічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156, E-mail: alesjasolnceva@rambler.ru
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ У ПОЛЯХ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО і КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
Шувар І. А., Корпіта Г. М.
Останніми роками помітно погіршився фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур.
Одним із головних чинників такого явища стала дестабілізація системи землекористування й порушення
або відсутність сівозмін, що призвело до високого потенційного засмічення ґрунту насінням бур’янів, що є
обєктом виконання цього дослідження. У зв’язку із погіршенням рівня культури землеробства, вивчення процесу формування потенційної засміченості ґрунту є актуальним.
Аналіз потенційного забур'янення ріллі в різних
грунтово-кліматичних зонах України засвідчив, що в умовах достатнього зволоження запаси насіння бур'янів у шарі
грунту 0–30 см у середньому становлять 1,67 млрд. шт./га,
за нестійкого зволоження – 1,76 млрд. шт./га і недостатнього зволоження – 1,34 млрд. шт./га. За вегетаційний період у
зоні Лісостепу на 1 м2 орних земель з глибини грунту до
0–5 см здатні проростати у середньому близько 2,3 тис. шт.
рослин бур'янів.
Упродовж 2014-2016 рр. дослідження виконано за
схемою:
І. У полі ячменю ярого (сорт Сонцедар):
1. Чорна плівка (абсолютний контроль).
2. Без застосування гербіциду (контроль).
3. Калібр – 50 г/га.
4. Гран Стар – 25 г/га + Аксіал – 1 л/га (фаза виходу у трубку).
5. Пріма 2/3 (0,5 л/га) + Лонтрел 1/3 (60 г/га) +
+ Аксіал – 1 л/га (фаза виходу у трубку).
6. Ланцелот – 33 г/га + Аксіал – 1 л/га (фаза виходу у трубку).
ІІ. У полі картоплі (сорт Воля):
1. Чорна плівка (абсолютний контроль).
2. Без застосування гербіциду (контроль).
3. Зенкор Ліквід – 1 л/га + Тітус – 50 г/га.
4.Зенкор Ліквід – 1 л/га + Тітус – 30 г/га + Тітус –
20 г/га.
5. Раундап – 4 л/га.
6. Гезагард – 4 л/га + Пантера – 1 л/га.
Відбір зразків ґрунту у шарі 0-30 см для визначення запасів насіння бур’янів здійснювали на початку і після
завершення вегетації ячменю ярого і картоплі за загальноприйнятими методиками. У полі ячменю ярого встановлено, що у ґрунті переважало насіння таких бур’янів: гірчак
березковидний (Polygonum convolvulus), жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit), лобода біла (Chenopodium album),
талабан польовий (Thlaspi arvense), плоскуха звичайна
(Echinochloa crus-galli), зірочник середній (Stellaria media),
осот жовтий (Sonchus oleraceus).

В агроценозі ячменю ярого за роки дослідження
на час сходів в орному (0–30 см) шарі ґрунту середня
кількість насіння бур’янів у варіантах становила у середньому 54,5–57,4 тис. шт./м2. Частка злакових бур’янів
складала у середньому 8,5-9,1 % всього запасу насіння у
ґрунті. На час збирання врожаю засміченість орного шару ґрунту на контролі становила 66,4 тис. шт./м2. Найменша засміченість була у варіантах № 5 (І) (Пріма 2/3
(0,5 л/га) + Лонтрел 1/3 (60 г/га) + Аксіал 1 л/га (фаза виходу у трубку)) – 58,8 тис. шт./м2 та № 6 (І) (Ланцелот
33 г/га + Аксіал 1 л/га (фаза виходу у трубку)) –
58,9 тис. шт./м2, що відповідно на 11,4 % і 11,2 % менше,
ніж на контролі.
Встановлено, що у полі картоплі переважало
насіння таких видів бур’янів: гірчак березковидний (Polygonum convolvulus), жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit), лобода біла (Chenopodium album), щириця звичайна
(Amaranthus retroflexus), талабан польовий (Thlaspi arvense), плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli), галінсога дрібноквіткова (Galinsoga parviflora).
На час сходів рослин картоплі в орному (0–30 см)
шарі ґрунту середня кількість насіння бур’янів у варіантах була практично на однаковому рівні і становила
у середньому 51,8–54,1 тис. шт./м2. Частка злакових
бур’янів становила у середньому 10,3–11,6 % від усього
запасу насіння у ґрунті. Зменшення запасів продуктивної
вологи, ущільнення ґрунту, застосування гербіцидів,
осипання насіння бур’янів вплинули на формування потенційної забур’яненості на час збирання врожаю картоплі. Найбільші запаси сегетальних видів бур’янів в орному шарі ґрунту були на контролі (65,4 тис. шт./м2).
Найменша засміченість його була у варіантах № 3 (ІІ)
(Зенкор Ліквід 1 л/га + Тітус 50 г/га) – 59,9 тис. шт./м2
та № 6 (ІІ) (Гезагард 4 л/га + Пантера 1 л/га) –
56,4 тис. шт./м2, що відповідно на 8,5 % і 13,8 % менше,
ніж на контролі.
Врожайність ячменю ярого була найвищою у
варіанті № 6 (І) за внесення препаратів Ланцелот –
33 г/га + Аксіал – 1 л/га (фаза виходу у трубку) – 4,8 т/га
(+ 26,3 % до контролю). Найвищу врожайність картоплі
у середньому за 2014-2016 рр. отримано у варіанті
№ 6 (ІІ) за внесення препаратів Гезагард – 4 л/га +
Пантера – 1 л/га – 28,8 т/га (+ 35,8 % до контролю).
Таким чином, в умовах західного Лісостепу у
технологіях вирощування ячменю ярого і картоплі відповідно у варіантах № 6 (І) і № 6 (ІІ) застосування
препаратів забезпечують вагоме зменшення потенційної забур’яненості агроценозів і найвищу врожайність
культур.

Шувар Іван Антонович, доктор сільськогосподарських, професор, кафедра технологій у рослинництві,
Львівський національний аграрний університет, вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Україна, 80381
E-mail: shuvaria@ukr.net
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЛІНІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЖИТА ОЗИМОГО НА
ОСНОВІ ДОНОРІВ САМОФЕРТИЛЬНОСТІ
Мазур З. О.
Жито озиме відноситься до перехреснозапильних культур. Одним із шляхів ефективності цілеспрямованого проведення досліджень з селекції цієї
культури є створення самозапильних ліній з генетичною детермінованою самосумістністю, це один із
методів виявлення генетичного різноманітного вихідного матеріалу. Самофертильні форми мають здатність до нормального розвитку насіння в результаті
самозапилення. Дегенерація запліднених зародкових
мішків у них теж відсутня. І, що головне, ця ознака
стрімко передається наступним поколінням. Це дає
змогу повністю перейти на лінійну селекцію, одержуючи гомозиготні лінії за селектованими ознаками.
Такі лінії поглиблених поколінь інбридингу не будуть розщеплюватися при репродукуванні. А в гетерозисній селекції при схрещуванні гомозиготних за
альтернативними генами компонентів будемо отримувати повну гетерозиготу, яку можна буде константо відтворювати при кожному наступному схрещуванні.
Мета досліджень полягала у проведені генетичного аналізу джерел Sf різного походження, які дозволять найбільш повно вивчити ознаку самофертильності. Виявити різну генетичну детермінацію генотипів жита озимого за цією ознакою та на її основі
створювати самофертильні лінії.
Об’єкт дослідження – самофертильні лінії жита
озимого різного походження.
Дослідження проводили в лабораторії селекції
та насінництва зернових культур Верхняцької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України. Вихідним матеріалом слугували самофертильні лінії перших-третіх поколінь самозапилення (І1-І3), отриманих
з гібридних комбінацій створених шляхом гібридизації з послідуючим індивідуально-родинним добором.
Самофертильна форма Харківське 98 (Х-98) отримана
з інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Боротьба –
Носівської дослідної станції, Верхняцьке 12 – верхняцької селекції. Самофертильні рослини оцінювали за
двома показниками: кількість рослин, які утворили
насіння від самозапилення та рівень зав’язування насіння з рослини. Самофертильними вважали рослини,

у яких відсоток утворення насіння становив не менше
40–50 %.
Раціональним шляхом створення самофертильних ліній жита озимого є передача генів Sf від донора до
реципієнта. Така робота проводилася в два етапи – гібридизація та стабілізація ознаки самофертильності шляхом примусового запилення в наступних поколіннях.
Аналізуючи показники самофертильності гібридного покоління від схрещування донорів харківської, носівської та верхняцької селекції з формами реципієнтами встановлено, що вони коливаються від 16
до 57 %, і це значно нижче ніж було отримано в дослідах В. П. Дерев’янко та Д. К. Єгорова, з джерелом
самофертильності – лінія 99, яка зав’язала насіння
майже 78–88 %.
Рівень зав’язування насіння жита озимого також у наших дослідах не сягав 100 %.
Відмічено, найнижчий рівень зав’язування насіння при самозапилені з донорами ознак самофертильності верхняцької та харківської селекції з показниками 29,4 та 32,2 % відповідно.
Середній рівень зав’язування насіння було
отримано при самозапиленні форм реципієнтів з донором самофертильності носівської селекції. Найвищі результати з даним донором самофертильності було
отримано при схрещуванні з реципієнтом 207 (48,3 %).
Проведені дослідження показали різке зниження зав’язування насіння під впливом інбридингу, ступінь якого значно варіював в гібридних комбінаціях.
Встановлено, що кількість самозапильних рослин та
відсоток зав’язування насіння залежить від комбінацій схрещування.
Найкращим донором самофертильності є В-12
та Х-98, серед форм реципієнтів – 203 та 205, які мали
задовільні показники самозапилення та рівень
зав’язування насіння.
Найменший ступінь зав’язування насіння 32,2
та 29,4 % спостерігається у гібридних комбінаціях
Х-98/207 та В-12/210, відповідно. Отриманні дані є
основою для продовження селекційної роботи зі створення самофертильних ліній жита озимого на Верхняцькій дослідно-селекційні станції.

Мазур Зоя Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, відділ селекції та насінництва зернових культур, Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН України, вул. Шкільна, 1, смт. Верхнячка, Україна, 20022
E-mail: zoya.mazur777@gmail.com
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ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК
СУСПІЛЬСТВА
Кияниця Є. О.
Сучасна епоха глобальної інформатизації є доволі складною і неоднозначною для установ соціокультурної сфери у зв’язку з їх уповільненою адаптацією до нових соціокультурних реалій, коли суспільство потребує креативних інформаційних послуг, освітніх проектів, комунікаційних заходів тощо. Через
свою статичність такі організації втрачають можливості повноцінно задовольняти соціальні та культурні
потреби суспільства, концентруючи увагу на забезпеченні дозвілля, відпочинку, культурного розвитку, водночас ігноруючи потребу громадськості в повноцінному інформаційному забезпеченні життєдіяльності.
Сучасний світ створює принципово нові умови
існування людини в інформаційному суспільстві.
Окрім цього, неможливо ігнорувати той факт, що інформаційно-комунікаційна картина світу сьогодні сама стає соціокультурною реальністю. Саме тому постала необхідність переорієнтації установ соціокультурної сфери на повноцінне задоволення потреб громадськості в інформації.
Проблеми соціокультурного розвитку людства
вивчали багато науковців, а також практиків у цій
сфері. Вони визначили кілька підходів до розгляду
суспільного культурного прогресу. Зокрема, цивілізаційний підхід відображено у роботах Ш. Айзенштадта, Д. Бондаренко, М. Данілевського, А. Тойнбі.
Світ-системний підхід визначили С. Амін, Дж. Аріггі,
І. Валлерстайн, А.Франк.
Синергетичний підхід описано в дослідженнях
С. Капиці, С. Курдюмова, Г. Малинецького, І. Пригожина, П. Турчина, Г. Хакена. Підсумком усіх цих наукових пошуків, на нашу думку, стали висновки
О. Шпенглера про циклічність соціокультурного розвитку. Учений вважав, що «соціокультурний розвиток
може бути представлений лише як сукупність локальних суспільств, що виникають послідовно, кожне з
яких у своєму розвитку підпорядковане чітким закономірностям».
Мета дослідження – визначити основні напрями соціально-культурного розвитку суспільства та
привернути увагу до проблеми інформатизації.
Об’єкт – інформаційне суспільство та етапи його соціокультурного розвитку.
Беручи за основу описані підходи до розгляду
соціокультурного розвитку людства, спробуємо ви-

значити основні фактори функціонування сучасної
соціально-культурної сфери.
По-перше, сьогодні цивілізація перебуває на інформаційно-технічному етапі свого розвитку, існуючи у
формі інформаційного суспільства. Така форма соціуму
швидко трансформується. Оскільки процес інформатизації зачіпає лише частину соціальних процесів, перетворюючи їх і започатковуючи нові, то він особливим
чином пов’язаний з раніше засвоєними та існуючими
формами системи соціальних зв’язків. Взаємовідношення цих соціальних процесів відображаються в уявленнях
і знаннях сучасної людини, сприяють підвищенню вимог до інтелектуалізації. Крім власне технічних і технологічних елементів, світ сучасної людини почав заповнюватися різною інформацією. У результаті інформаційної та техногенної революції принципово змінюється оточення особистості.
По-друге, картина світу є однією з основних
характеристик людини як суб’єкта, який розуміє і пізнає навколишню дійсність. Тому картина світу трансформується у зв’язку зі зміною інформаційного
оточення особистості. Звичними для нас стали інформаційні технології, інформаційні потоки, інформаційні продукти, образи яких закладаються у свідомість сучасної людини ще змалечку. Ці товари сьогодні є найбільш тиражованими, вони насичують
предметний світ особистості, сприяють формуванню
в неї особливого інформаційного світогляду. Нові
вимоги до соціокультурної діяльності є наслідком
розвитку інформаційного суспільства та суспільства
знань. Це відзеркалено у понятті «нова соціокультурна парадигма», яка є стратегією для формування
«культури майбутнього».
Таким чином, у новій парадигмі соціокультурної діяльності особливе місце належить «інформаційному складнику», що обумовлює високі вимоги до
інформаційної компетентності особистості. При цьому найбільшого поширення набула концепція інформаційно та інтелектуально розвиненої особистості, а в
Україні – концепція формування інформаційної культури особистості. Нинішня картина світу формує новий зміст соціально-культурної діяльності, що відображає сучасний спосіб життя і мислення людей з точки зору не лише особистісної, а й суспільнополітичної спрямованості.

Кияниця Євгенія Олегівна, старший викладач, кафедра реклами і зв’язків з громадськістю, Інститут
журналістики, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ,
Україна, 04053
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСКЛЮЗІЇ БІДНИХ В
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ УМОВАХ
Виставкіна Д. О.
Проблематика бідності, яка породжує соціальну ексклюзію, ставить безліч питань щодо формування ідентичностей, соціальних відносин та диспозицій індивідуумів. Дискримінація бідних, їх виключення з розподілу соціальних ресурсів – владних,
економічних, культурних, відбувається як на міжнаціональному рівні (ігнорування країн «третього світу»), так і в бікласовій структурі українського суспільства. Об'єктом даного дослідження стали рольові
поведінкові установки, які проявляються при взаємодії двох класів – багатих і бідних. Для вирішення поставленого питання було проведено експериментальне дослідження, учасниками якого виступили студенти 3-го курсу гуманітарних, природничих і технічних
наук. Усього кількість експериментальних груп склало 4 та охопило 120 осіб.
Методика проведення експерименту передбачала умовний розподіл студентів випадковим чином
на дві підгрупи – «багаті» і «бідні», які після деякого
часу змінювалися ролями. Спостерігачі фіксували розмови та особливості взаємодії у «багатих» і «бідних», а також між двома підгрупами, які мали поводитися без будь-яких обмежень та інструкцій. По завершенню експерименту проводилося опитування
учасників.
У ході дослідження було відмічене, що на поведінку студентів вливає ідентичність «багатого» і
«бідного». Спостерігачі зафіксували розмови відповідно до отриманої ролі та специфічну поведінку. Для
«багатих», перш за все, це демонстративне споживання коштовних товарів або послуг, до яких вони враз
отримали доступ, та барвисті описи «красивого» і дозвільного життя. Як виявилося, для «бідних» мають
значення такі ж самі цінності, але у ракурсі, як це
зробити подешевше або безкоштовно.
У першому колі програвання ролей студенти не
прагнули змінити своє соціальне становище, за винятком студентів-політологів, які одразу намагалися зробити класовий переворот. Спостереження за групами
засвідчило, що відносини і зв'язки, які склалися за ро-

ки навчання, виявилися менш вагомими, ніж умовний
розподіл на «багатих» і «бідних». Лише одна «багата»
людина з усіх чотирьох груп прийшла до своїх друзів
«побалакати». У свою чергу «бідні» не спробували
наближатися до «багатих», навпаки, звучали слова
«нам і так добре».
Після зміни ролей між підгрупами почала проявлятися міжкласова ворожба, яка була спровокована
бажанням нових «багатих» доказати своє вищість, що
супроводжувалося негативною стигматизацією нових
«бідних». Також окреслилася тенденція намагання
колишніми «багатими» знайти роботу або запропонувати варіанти взаємодії, але нові «багаті» вели себе
набагато агресивніше попередніх та не давали їм шансу змінити обставини. Саме у цьому колі у «багатих»
з’явилося прагнення удержати власні ресурси та ізолювати їх від «бідних».
Наведеним експериментом було продемонстровано, що у рольових установках відсутня не тільки
міжособистісна, а й ділова кооперація між «багатими»
і «бідними», яка б була побудована на повазі. Це свідчить про низькій рівень свідомості серед молоді о ролі і функціях кожної із страт у соціальній структурі, а
також щодо соціальної відповідальності тих соціальних груп, які володіють ресурсами. Стереотипна стигматизація бідних багатими вказує на брак гуманізму
та толерантності у певному суспільстві, погляд на
«іншого» через його соціальний статут з подальшим
ізолюванням «невартих». Саме це формує негативну
самоідентичність бідних, паралізує їх соціальну активність та закладає певний життєвий сценарій. Щоб
уникнути фрустрації, бідні вмикають механізми психологічних захистів та обмежують свої бажання та
прагнення.
В цілому, результати дослідження свідчать, що
соціальна ексклюзія бідних відбувається не тільки з
боку багатих, а й підтримується власною рольовою
поведінкою, що, за результатами опитування, обумовлено виникаючим відчуттям сорому, як нав'язаного
рольовими диспозиціями.

Виставкіна Дар’я Олегівна, кандидат соціологічних наук, доцент, кафедра соціології, Інститут соціальних
наук, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Французький бул., 24/26, м. Одеса, Україна,
65000
E-mail: dasha_wyst@mail.ru
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УДК 631.356.46

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ І МІЦНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ М’ЯКОТІ БУЛЬБ
КАРТОПЛІ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Білик С. Г.
Дослідження пошкоджень бульб картоплі окремими робочими органами картоплезбирального комбайна показали, що до 70 % припадає на внутрішні
пошкодження глибиною до 5 мм. При цьому пошкоджується в середньому 40 % бульб. Якщо прийняти
загальну кількість пошкоджень за 100 %, то тільки
при падінні пошкоджується 67,5 %, а при падінні і на
сепаруючих органах пошкоджується до 95 % бульб.
У зв’язку з цим, зниження механічного пошкодження бульб картоплі, підвищення якості і ефективності її вирощування – актуальна задача сільськогосподарського виробництва.Тому бульби як об’єкт механізованого процесу вирощування картоплі і технічні засоби для визначення пружності, в’язкості і міцності м’якоті бульб картоплі є об’єктом даного дослідження.
За основу методики проведення досліджень
прийняті методи випробувань сільськогосподарської
техніки. При проведенні експериментальних досліджень пружних і міцнісних властивостей бульб картоплі, в випадку ударних навантажень, використовувався тензометричний метод. Теоретичні дослідження
включали в себе механіко-математичне моделювання
за допомогою обчислювальної техніки.
Для вирішення поставленої задачі проведено
дослідження основних механічних властивостей, які
визначають опір бульб механічним пошкодженням та
моделюванням механічної взаємодії бульб картоплі з
робочими органами сільськогосподарських машин.
Встановлено зв'язок міцності бульб картоплі з
особливостями клітинної будови. Міцнісні властивості
бульб значно більше залежать від сортових особливостей (від 52 до 56 %), ніж від факторів середовища (від 20
до 22 %).
На початковій стадії селекційного процесу (при
наявності менше 20 бульб) необхідно визначити границю міцності і модуль пружності м’якоті методом
заглиблення циліндричного наконечника.
Проведено теоретичні дослідження, що базуються на результатах випробувань зразків із м’якоті
бульб картоплі. Показано, що оболонка клітин м’якоті
бульб картоплі, яка містить нітроцелюлозу, є основою
структурної організації м’якоті і визначає її міцність.
Розміри клітин набагато менші в порівнянні з об’ємом
м’якоті бульби, деформованої при навантаженні.
М’якоть при розрахунках можна рахувати однорідним
суцільним середовищем.
Встановлено, що м’якоть бульб має різну границю міцності при розтягу і стиску, і руйнування відбувається в області найбільших дотичних напружень.
В місці контакту спостерігається складний напружений стан, тому міцність пропонується розраховувати
за допомогою феноменологічної теорії міцності
О. Мора. Також створена модель розповсюдження
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хвиль пружних деформацій при контакті бульб з робочими органами.
Для забезпечення механічного збереження
бульб під час співударяння розроблена методика вибору оптимальної пружності і товщини пористого покриття.
Під час випробовування тензометричним способом визначалася сила, імпульс, робота і час, затрачені на руйнування циліндричного зразка. Враховуючи руйнівну силу Рmax і площу поперечного перерізу
зразка F, визначена границя міцності м’якоті.
Використовуючи отримані дані щодо міцності,
жорсткості, розмірів бульб і формули контактної міцності при ударі, були визначені допустимі швидкості
ударів. Розрахунки показали, що при співударянні
бульб допустима швидкість становить 3 м/с, а з жорсткою поверхнею робочих органів – 2,3 м/с. При ударі
в м’якоті бульб розповсюджуються хвилі деформації
зі швидкістю 200 м/с. якщо швидкість ударів 9–11 м/с,
то незалежно від сили удару відбувається пошкодження м’якоті.
Застосувавши пружне покриття робочих органів, можна забезпечити збереження бульб, що падають з великої висоти. Так, на покриття жорсткістю
1,5 МПа і товщиною 2,5 мм можна скидати бульби з
висоти 1 м.
Коливання грохотів і транспортних засобів обмежуються допустимими амплітудно-частотними характеристиками.
За результатами проведених досліджень, а також при розрахунках напружень і деформацій в бульбах картоплі м’якоть рахуємо однорідним суцільним
середовищем. Модель м’якоті складається із пружної
і пружно-в’язкої частин, з’єднаних послідовно. Границя міцності, модуль пружності і коефіцієнт
в’язкості м’якоті бульб залежить від швидкості відносної деформації. Руйнування відбувається при досягненні відносної деформації 0,08. Приведено розрахунок міцності бульб при складному напруженому стані, який необхідно проводити за допомогою феноменологічної теорії міцності Мора, яка враховує різну
міцність м’якоті бульб при розтягу і стиску. Доведено, що при співударянні бульб з робочими органами
відбувається розповсюдження хвиль пружних деформацій. При подрібненні бульб необхідно враховувати
і швидкість співударянь.Застосовано модель Максвелла при визначенні взаємодії бульб картоплі з абсолютно жорсткими і пружними тілами. Доказана можливість застосування відомих в машинобудуванні методів при розрахунку взаємодії бульб картоплі з робочими органами сільськогосподарських машин, а також удосконалено приладний комплекс для визначення пружних і міцнісних властивостей бульб картоплі
при ударних впливах.
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Розроблена методика дозволяє підбирати раціональне за жорсткістю і товщиною пружне покриття робочого органу і визначати максимально

допустимі амплітудно-частотні характеристики коливань робочих органів, які взаємодіють з бульбами
картоплі.

Білик Стефанія Григорівна, кандидат технічних наук, доцент, кафедра машиновикористання та технологій в
сільському господарстві, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», вул. Академічна, 20, м. Бережани, Україна, 47501
E-mail: bilikstefania@gmail.com
УДК 519.216+504.064

ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛІЗОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ВІДМОВОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Бойко Т. В., Вавулін П. А.
Кожний технологічний процес повинен орієнтуватися на технології, які дозволяють максимально
знизити ймовірність аварії і зменшити надходження
небезпечних речовин у навколишнє середовище. З
іншого боку, як доводить світовий досвід, забезпечити повністю безаварійну роботу технічних систем, на
даному етапі розвитку технологій, не представляється
можливим. Саме тому, побудова гіперконвергентних
рішень з використанням віртуалізованих середовищ
для побудови систем автоматизації надзвичайно важливе, адже це дає можливість збільшити рівень надійності та відмовостійкості. Що в свою чергу веде до
зменшення ймовірності виникнення аварійної ситуації.
Питання оцінки і прогнозування виникнення
аварій і катастроф, а також їх економічної складової
носить надзвичайно важливий характер. В контексті
актуальності питань аварійної безпеки, виявляється
необхідним розвиток та впровадження сучасних ІТтехнологій для зменшення техногенних ризиків. Також, підвищення надійності і рівня відмовостійкості
технологічних об’єктів, включаючи елементи чи навіть повноцінні системи автоматизації, є невід’ємною
частиною еволюційного розвитку ІТ-інфраструктури
технологічних промислових об’єктів. Об’єктом дослідження даної роботи являється комп’ютерноінтегроване управління безпекою технічних систем на
базі віртуалізованих середовищ.
Слід зазначити, що за сучасних умов розвитку
новітніх технологій, для забезпечення надійності та
відмовостійкості технічних систем та об’єктів необхідно мати надзвичайно ефективну та сучасну ІТінфраструктуру. Відмова від використання сучасних
рішень та управління технологічними об’єктами з використанням неефективних або застарілих технологій
може обернутися негативним результатом в діяльності підприємства. Тому проблеми адаптації сучасних
технологій до існуючих технологічних систем
(об’єктів) актуальні у будь-який час.
Розглянемо задачу проектування та впровадження ІТ-інфраструктури хіміко-технологічних процесів (ХТП) та системи автоматизації (керування) з
використанням сучасних програмно-апаратних рішень. На сьогоднішній день використання віртуалізованих систем (середовищ) є поширеним, і що більш

важливо – ефективним. Віртуалізація являє собою
процес створення не фізичної, а віртуальної версії чогось. Віртуалізація може бути застосована до комп’ютерів, операційних систем, засобів збереження даних, додаткам чи мережам. Найбільш вагому роль на
світовому ринку відіграє віртуалізація серверів.
При класичній побудові системи автоматизації,
(або автоматичного регулювання) промислові об’єкти
стикаються з обмеженнями сучасних серверів х86, які
призначені для одночасного виконання лише однієї
версії операційної системи. В результаті це призводить до неефективного використання існуючої фізичної ІТ-інфраструктури (завантаження навіть в невеликих центрах обробки даних сягає лише 5–15 %).
При віртуалізації програмне забезпечення використовується для імітації наявності обладнання і
створення віртуальної комп’ютерної системи, що в
свою чергу може бути використано для оптимізації
роботи систем керування технологічними процесами.
На одному досить потужному комп’ютері з’являється
можливість запускати декілька віртуальних систем,
які повністю відповідають за своїми властивостями
фізичним системам.
Розглянемо апаратну віртуалізацію, як інструмент збільшення ефективності. Апаратна віртуалізація забезпечує продуктивність, порівнянну з продуктивністю невіртуалізованної машини, що дає віртуалізації можливість практичного використання і тягне її
широке поширення. Найбільш поширені технології
віртуалізації Intel-VT і AMD-V.
Розглянемо Microsoft Hyper-V – систему апаратної віртуалізації для х64-систем, на базі гіпервізора.
Даний продукт включено до операційних систем
Windows (починаючи з Windows Server 2008). Microsoft Hyper-V дозволяє створювати віртуальну ІТ-інфраструктуру на базі існуючої фізичної.
Використання віртуалізованого середовища,
для технічних систем та об’єктів є більш економічно
вигідним, ніж класична фізична ІТ-інфраструктура.
Результати розрахунків наведено в табл. 1. Програмне резервування (точні копії віртуальних машин, які
використовуються тонкими клієнтами для операційної діяльності) обмежене лише місцем на сервері керування.
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Порівняння вартості класичного і віртуалізованого рішення

Найменування
Робоча станція (ПК чи ноутбук середнього цінового діапазону)
Тонкий клієнт RASPBERRY PI 3 MODEL B
Сервер віртуалізації Supermicro SYS-6028R-T

Розглянемо застосування запронованого підходу на практиці, з використанням гіпервізора Hyper V
для системи автоматизації побудованої на базі технологічних рішень компанії Honeywell.
Cистема включає в себе глобальний сервер (або
сервери), на яких розміщується базове програмне забезпечення та віртуальні машини. Глобальні сервери
об’єднуються між собою та з тонкими клієнтами локальною обчислювальною мережею. Тонкі клієнти
під’єднуються до виділених їм віртуальних машин.
Керування технологічним процесом здійснюється через віртуальні машини, які під’єднані до обладнання
та програмного забезпечення Honeywell. На рис. 1 зображено апаратну складову, на рис. 2 – програмну.

Вартість за одиницю, грн.
13 000
1 400
90 000

Таблиця 1
Кількість
50
50
3

Сумма, грн.
650 000
70 000
270 000

для якісного збільшення рівня надійності, шляхом
програмно-апаратного резервування елементів активної АСУТП. Інтеграція програмних комплексів для
автоматизованого розрахунку ймовірності відмови
складної технічної системи у режимі нормальної експлуатації, з методами теорії гнучкості і надійності у
поєднанні з можливостями програмно-апаратної віртуалізації, дозволить значно зменшити рівень техногенної небезпеки працюючих виробничих та промислових комплексів.
База даних з копіями
VM
Hyper V

Глобальний сервер (або сервери)

Локальна мережа технологічного об’єкту

VM1

...

VM N

Рис. 2. Графічне зображення віртуальної інфраструктури
системи автоматизації
Тонкі клієнти (фізичні елементи системи автоматизації)

Рис. 1. Графічне зображення базової апаратної інфраструктури системи автоматизації з застосуванням засобів
віртуалізації

Програмна складова включає в себе гіпервізор
Hyper V, за допомогою якого відбувається моніторинг
та робота усіх віртуальних машин. У визначені проміжки часу відбувається повне копіювання активних
віртуальних машин, для можливості швидкого відновлення роботи системи автоматизації у разі відмови
елементів системи. Процедуру відновлення працездатності елементів системи автоматизації наведено
на рис. 3. У випадку виходу з ладу віртуальної машини сервер запускає повністю ідентичну їй копію,
попередньо збережену у базі даних.
З урахуванням даних положень, принципів можна зробити висновок про доцільність створення
АСУТП на базі віртуалізованої ІТ-інфраструктури,

База даних з копіями
VM
SERVER
Дані VM N

Запит на відновлення
VM N

Відмова VM N

Відновлена копія VM N

Рис. 3. Процедура відновлення працездатності віртуальних машин
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УДК 004.9

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ОБЛІКУ
КЛІЄНТІВ «СУДМЕДЕКСПЕРТИЗА»
Головін Р. О., Кравченко О. В., Оксамитна Л. П.
Реформування охорони здоров'я України неможливе без зміни системи організації та управління. Важливою складовою цього процесу є впровадження в практику інформаційних технологій. Одним з основних напрямів використання автоматизованих систем у медицині є запровадження безпаперового документообігу. Повноцінне переведення діяльності медичних закладів на
безпаперовий документообіг вимагає значних витрат,
повної реорганізації діяльності закладу та створення відповідного нормативно-правового підґрунтя. Метою авторів була розробка та програмна реалізація інформаційно-аналітичної системи медичного обліку клієнтів «Судмедекспертиза», яка б дозволяла маніпулювати великою кількістю медичних даних (рис. 1).

Призначенням системи є:
– Створення медичної бази даних.
– Збереження та маніпулювання медичними даними.
– Виконання пошуку по базі даних.
Організація даних в програмі побудована через
довідники. Форма одинарного довідника дозволяє виконувати операції над довідниками, що мають лише одне
поле і не підпорядковані іншим довідникам.
Здвоєний довідник (рис. 2) – представляє собою
два довідники (род/причина смерті, або звідки доставлено/вид стаціонару), що знаходяться у ієрархічному
підпорядкуванні один до одного.

Рис. 2. Довідник «Рід/причина смерті»

Рис. 1. Структура бази даних інформаційно-аналітичної
системи медичного обліку клієнтів «Судмедекспертиза»

Всі дані, якими оперує програма розміщені на
сервері баз даних та зберігаються в базі даних, яка може
знаходитися на віддаленому комп‘ютері. Програма
написана на мові програмування java, що забезпечує
надійність роботи і незалежність від операційного
оточення. Розроблена інформаційно-аналітична система
медичного обліку клієнтів
«Судмедекспертиза»
призначена для ведення медичного обліку клієнтів.
Програма є мережевим додатком, тобто з нею може
працювати велика кількість користувачів одночасно.

При розробці бази даних використано зв’язування таблиць за допомогою первинних та зовнішніх
ключів, що забезпечує цілісність даних та чітке розділення функцій збереження та відображення даних, також такий підхід дає змогу легко модифікувати логіку
роботи програми на сервері і виключає необхідність
внесення модифікацій у програму з якою безпосередньо працює користувач.
Впровадження інформаційно-аналітичної системи медичного обліку клієнтів «Судмедекспертиза»
зменшило навантаження на медперсонал обласної судмедекспертизи: призвичило процес документообігу,
зменшило кількість паперових журналів реєстрації та
дозволило одночасно працювати з даними як експертам, так і відділу хімічних досліджень.
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УДК 339.138

ВИКОРИСТАННЯ БУЛЕВОГО МЕТОДУ В СИСТЕМІ ПОШУКУ МАРКЕТИНГОВИХ
ДАНИХ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
М’якшило О. М., Джуренко Т. С.
У сучасному світі надзвичайно велику роль
відіграє інформація. Інформація – це ресурс, використання якого може суттєво вплинути на ефективність
функціонування підприємства. Одним із головних
джерел інформації, в теперішній час є ресурси мережі Інтернет. В мережі Інтернет можна знайти дані
про конкурентів, нові види продукції, сировину, її
постачальників та багато іншого. При роботі з інформацією дуже важливим є ефективний, оперативний
пошук її за запитом користувача. Пошук – процес
знаходження у множині даних потрібної інформації.
Взагалі, різноманітних видів пошуку дуже багато і
вони розрізняються між собою способом обробки
даних. Але у кожному алгоритмі пошуку є свої переваги і недоліки.
Об’єктом дослідження є пошукові системи. Під
предметом дослідження будемо розуміти методи та засоби реалізації мережевих пошукових процесів. Метою
проведеного дослідження є підвищення ефективності
пошукових процесів у глобальній мережі. Для цього
було запропоновано удосконалення алгоритму пошуку за ключовими словами, оскільки методи, наявні в
даний час, споживають багато ресурсів, мають невисоку швидкість роботи і невисоку релевантність знайдених документів.
Авторами запропонована система пошуку маркетингових даних в мережі Інтернет, для підтримки
прийняття рішень менеджментом підприємства, яка:
1) здійснює пошук підприємств, що випускають аналогічний асортимент а також успішних конкурентів, чия продукція користується попитом;
2) здійснює вибір зображень, що дають користувачеві вичерпну інформацію про продукцію;
3) дає змогу переглянути альтернативну продукцію підприємств-конкурентів.
Для створення програмного продукту було обрано середовище ASP.NET, яке дає змогу відразу програмувати серверну і клієнтську частини, а також підтримує всі сучасні методи обробки інформації. Даний
додаток генерує велику кількість відібраної інформації за певним запитом і у зручній формі виводить її
користувачеві. Користувач може відбирати релевантні
документи в ручному режимі, крім того, система, в
автоматичному режимі, може запропонувати вирахувані варіанти релевантних документів. За допомогою
графіків та діаграм програма покаже корисні статистичні дані, які можна використати у поточному та
стратегічному плануванні. В алгоритмі відбору документів, за запитом користувача, було використано булевий метод пошуку. Булевий пошук – це комбінація
елементів, що дозволяють включати і виключати із
пошукових результатів документи, які містять певні
слова. Це досягається за допомогою булевих операторів and, not, or, near. Ті документи, що задовольняють
булевому запиту попадають у список по черзі (релевантні документи).
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Припустимо, що за запитом користувача Q в
базі даних знаходиться Р документів, що відповідають цьому запиту, а пред'явлено для перегляду всього
N документів, то повнота пошукової системи визначається за формулою: П=N/P*100 %. У випадку, якщо П
виявляється більше 100 %, очевидно, що користувачеві видано мінімум N–P документів, що не відповідають його запиту, тобто нерелевантних. Під релевантністю розуміється формальна відповідність інформації, що видається системою, запиту. Якщо за запитом
користувача отримано N документів, які представляють собою об'єднання двох множин документів: таких, що відповідають запиту (нехай їх кількість – N1) і
не відповідають (їх кількість – N2), тобто N=N1+N2,
тоді релевантність, як ступінь відповідності, визначається за формулою: Р=N1/N*100 %, а шум – за формулою: S=N2/N*100 %=100 % – Р. Якщо ж позначити кількість документів, що відповідають запиту у вихідному масиві як R, то відношення (N1/R)*100 % буде
визначати повноту пошуку. Отже, чим нижче релевантність, тим повнота пошуку вище.
Однією з безперечних переваг булевої моделі
пошуку є простота її реалізації. Головними недоліками вважають: відсутність можливості ранжирування
знайдених документів за ступенем релевантності,
оскільки відсутні критерії її оцінювання та складність
використання – далеко не кожен користувач може вільно оперувати булевими операторами, формулюючи
свої запити. Варто зазначити, що робилися спроби
ускладнення булевої моделі пошуку для забезпечення
можливості ранжирування множини виданих користувачеві документів. А саме, запропоновано декілька
варіантів так званих розширених булевих моделей. У
цих моделях вводяться спеціальні узагальнення булевих операторів, що дають змогу додати підвищеної
ваги документам, що задовольняють булевому запиту,
і пониженої ваги – всім іншим документам.
Також, авторами було розроблено алгоритм пошуку даних в мережі Інтернет за запитом користувача,
який дозволяє, для зручності використання, об'єднати
знайдені релевантні документи в єдиний файл.
Сучасні процеси бізнесу та виробництва породжують величезні масиви даних, які, в свою чергу, індексуються пошуковими системами. Ці дані потрапляють у вільний доступ. Треба витягувати максимум
корисних знань із багатовимірних, різнорідних, неповних, неточних, суперечливих, непрямих даних. Для
цього, в подальшому дослідженні, планується використання методу Text Mining, який вже добре зарекомендував себе в сучасному світі.
Актуальність роботи є очевидною, оскільки
життя сучасного суспільства є дуже динамічним,
кожен намагається у найкоротший термін отримати
цінну інформацію, що неминуче призводить до зростання популярності Інтернет-служб, які дають змогу
просто, швидко, ефективно та якісно надавати різні
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послуги. Наявність великої кількості інформації в
мережі Інтернет ускладнює ефективний пошук та
аналіз даних, а запропоновані методи дають змогу
отримувати точніші результати пошуку шляхом за-

провадження в системі інтелектуальної компоненти,
що здійснює вторинний аналіз результатів пошуку, а
також зручне подання відфільтрованих результатів
користувачеві.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ СИРОВИННОЇ СУМІШІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
БІЛИЗНИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ
Дорогань Н. О., Черняк Л. П.
Робота присвячена розвитку фізико-хімічних
основ технології виробництва білого цементу шляхом
оптимізації складів вихідної сировинної суміші і регулювання процесів структуроутворення на стадіях
технологічного циклу.
Білий портландцемент, зважаючи на високі декоративні і експлуатаційні властивості та численні напрямки практичного застосування, відносять до матеріалів
XXI віку, проте розвиток його виробництва стримується
через обмеженість необхідної сировини, ускладнення
технології спеціальними операціями по відбілюванню
клінкеру в процесі випалу і охолодження, підвищені
енерговитрати при випалі та тонкому помелі. Як наслідок, в Україні мало місце припинення виробництва білого портландцементу, що став предметом некритичного імпорту.
Розвиток неметалорудної промисловості України забезпечив випуск нових різновидів збагаченої
мінеральної сировини, яка згідно з уявленнями сучасного матеріалознавства про зв'язок складу, структури
і властивостей матеріалів може стати ефективним засобом оптимізації складу вихідних сумішей для виготовлення клінкеру як фактору впливу на процеси
структуроутворення та властивості цементу, в тому
числі на його білизну.
Можливість вирішення задачі розвитку хімічної технології виробництва білого портландцементу
на основі поглиблення наукових уявлень про структуроутворення та властивості при комплексному використанні нових різновидів сировини України визначають актуальність поданої роботи.
Обґрунтовано комплексне застосування і досліджено особливості незбагаченої і збагаченої карбонатної, алюмо- і кремнеземвмісної сировини України для
виготовлення білого портландцементу, показано значення фактору хіміко-мінералогічного складу вихідної
сировини різного генезису і степеню збагачення в процесах структуроутворення для підвищення білизни клінкеру і цементу.
Рішення задачі оптимізації складів вихідної сировинної суміші здійснювалось шляхом створення та застосування комп’ютерної програми «KЛІНКЕР», напи-

саної на мові програмування C# для виконання на ПК
під управлінням операційної системи Windows, версії
NT і пізніших.
Розроблена програма призначена для визначення
складу бінарних і полікомпонентних сировинних сумішей для виготовлення клінкеру з заданими характеристиками з нелімітованого числа вірогідних сировинних
матеріалів. При цьому операційна швидкість розрахунків дозволяє отримати значний обсяг аналітичної інформації щодо залежності характеристик клінкеру, в тому
числі концентрації барвних оксидів і прогнозного фазового складу, від якісного та кількісного вмісту вихідних
компонентів.
З застосуванням створеної комп’ютерної програми «КЛІНКЕР» розраховані нові склади сировинних сумішей з мінімізацією вмісту барвних оксидів в
клінкері від 0,74 – 0,77 до 0,11 – 0,13 мас. %, проведений аналіз залежностей прогнозної білизни від заданих характеристик клінкеру при варіюванні різновидів і концентрації сировинних компонентів.
Показано, що регулювання параметрів коагуляційної структури дисперсних систем цементного
шламу є важливою умовою оптимізації складу сировинної суміші для виробництва білого портландцементу мокрим і комбінованим способами. Варіювання різновидів компонентів сировинної суміші,
поряд з кінцевим підвищенням білизни клінкеру,
дозволяє регулювання в’язкості, текучості і стійкості шламу як технологічних параметрів виробництва:
у водній системі бінарних сумішей при використанні каоліну КССК замість КС-1 зменшуються шведівська в’язкість η1 у 5,2 рази, бінгамівська ηmХ – у
5,1 рази, умовний модуль деформації Eε – у 2,4 рази;
у водній системі суміші з застосуванням гідроксиду
алюмінію у порівнянні з системою з каоліном зменшуються шведівська в’язкість η1 в 2,9 рази, бінгаміська ηmХ – в 3,1 рази, умовний модуль деформації
Eε – в 2,9 рази.
Оцінено вплив добавок мінералізаторів, необхідних для інтенсифікації спікання клінкеру при випалі, на характеристики коагуляційної структури
шламу; відмічено, що ступінь ефекту при введенні
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CaCl2 залежить від мінералогічного складу дисперсної
фази і збільшиться у випадку каолінвмісної суміші: у
водній системі суміші з каоліном у порівнянні з використанням гідроксиду алюмінію зменшуються η1 у
2,2 рази проти 1,3, ηmХ – в 4,4 рази проти 1,1, Eε – в
2,4 рази проти 1,3.
Встановлені особливості фазоутворення при
випалі клінкеру з розроблених сировинних сумішей
відмінного хіміко-мінералогічного складу і проведений аналіз зв’язку оптико-фізичних властивостей кристалічних фаз і ступеню білизни матеріалу. Потенційні напрямки та вірогідність утворення кристалічних
фаз при випалі оцінено із застосування методів термодинамічного аналізу силікатів, які вказують на можливість утворення майєніту С12А7 і геленіту С2АS в
фазовому складі клінкеру шляхом твердофазних реа-

кцій. Експериментально показано формування при
випалі сировинних сумішей на основі оксидної системи CaO – Al2O3 – SiO2 кристалічних фаз з відносно
меншим коефіцієнтом заломлення світла, в тому числі
майєніту C12A7 (Ng=2,85–2,90), який відноситься до
оптично ізотропних і прозорих, як фактору підвищення білизни клінкеру. Приведений приклад отримання
клінкеру з підвищеною білизною (80–83 %) при умові
інтенсифікації синтезу C12A7.
Розроблені нові склади сумішей на основі досліджуваної сировини різних регіонів України і технологічні параметри, які забезпечують виготовлення білого портландцементу, що відповідають вимогам національного ДСТУ Б В.2.7-257:2011, а по білизні –
стандартам провідних іноземних виробників EN 1971:2011, ASTM C 150.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДАТЧИКА У КАНАЛ
ПЕРЕРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ
Івіцький І. І., Сокольський О. Л., Куриленко В. М
Прогрес в різних областях техніки, і перш за все
в авіакосмічній техніці, робототехніці, електроніці, медицині, пов'язаний з широким використанням наукоємних технологій і нових матеріалів. Одним з найважливіших напрямків розвитку цих сфер є розробка на
основі досягнень наукомістких технологій матеріалів,
здатних здійснювати моніторинг відповідальних деталей та вузлів, зокрема їх напружено-деформованого
стану, за допомогою введення у матеріал інтелектуальних датчиків, сигнали з яких у вигляді зміни електричного або магнітного поля змінюються під дією деформацій та напружень і зчитуються спеціальним обладнанням. При створенні таких матеріалів у їх структуру
можливе введення не лише датчиків, а й актюаторів,
які можуть вносити в структуру матеріалу зміни на основі сигналів, отриманих від датчиків.
Питання введення в розплав полімерного матеріалу інтелектуальних датчиків, які являють собою мікроскопічні частинки, є недостатньо вивченим. При
введенні датчиків необхідно точно контролювати глибину їх введення, адже при контролі напруженнодеформованого стану необхідно враховувати розміщення датчика у виробі.
За основу при моделюванні взятий пристрій
введення інтелектуальних датчиків, описаний у праці
Михайлина Ю. А. «Специальные полимерные композиционные материалы». Суміш полімерного матеріалу з інтелектуальними датчиками подається крізь ка-
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піляр, розташований під кутом до основного каналу
під тиском, що вище за тиск у основному каналі.
При моделюванні процесу введення датчиків у
потік полімерного матеріалу за основу взята узагальнена модель ньютонівської потоку, що базується на
розв’язанні рівнянь нестисливості та імпульсу.
Рівняння нестисливості:
∂vi
= 0.
∂xi
Рівняння імпульсу:
∂ρ vi ∂ρ vi v j
∂p ∂t ij
+
=
−
+
+ ρ gi .
∂t
∂x j
∂xi ∂xi
Девіатор тензору деформації визначається за
залежністю:
 ∂v ∂v 
=
τ ij η ( γ )  i + j  .
 ∂x

 j ∂xi 
Залежність в’язкості від швидкості зсуву приймаємо за степеневим законом:
n −1
η ( γ ) = K ( λγ ) .
Граничні умови описуються за допомогою узагальненого закону Нав'є:

τ=
− Fslip vs − vw

eslip

.

При моделюванні течії використовувалися параметри матеріалу для поліетилену високого тиску
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марки 15803-020 (ГОСТ 16337-77), що були попередньо визначені експериментально.
З метою визначення мінімально необхідної розрахункової сітки для отримання якісного результату
розрахунку проведено дослідження збіжності сітки.
Для задач течії по каналах найбільш характерним параметром є перепад тиску, який використано в якості
контрольного параметра.
З метою визначення залежності глибини введення датчиків у потік матеріалу від співвідношення
тисків було проведено серію моделювань. Результати
зображено на рис. 1.
Залежність, зображена на рис. 1, має степеневий характер та описується виразом:

 ∆P 
h = 0, 24  в 
 ∆P 

0,54

.

Рис. 1. Залежність глибини введення датчика від
співвідношення тисків
Проведене моделювання дозволило встановити
необхідні технологічні параметри для введення інтелектуальних датчиків на необхідну глибину у розплав
полімерного матеріалу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОЇ
СПОРУДИ ЗА ДОПОМОГОЮ МОНІТОРИНГУ
Гайдайчук В. В., Котенко К. Е.
Ефективною мірою попередження причин можливого зниження працездатності інженерних споруд
і будівельних об’єктів являється моніторинг їх технічного стану, виконуваний на протязі життєдіяльного
циклу останніх. Об’єктом дослідження являється оцінка ролі моніторингу в системі науково-технічного
супроводу будівельних об’єктів, аналіз особливостей
моніторингових систем залежно від конкретних конструктивних і технологічних характеристик об’єктів та
розробка методики глобального моніторингу технічного стану великорозмірних будівельних споруд.
Аналіз інформаційних матеріалів і нормативної
бази будівельної галузі, підтвердив існуючий погляд
на ведучу роль моніторингу в складі науково-технічного супроводу будівництва і експлуатації будівельних об’єктів, дозволив установити ефективність відомих способів моніторингу, сформулювати перспективні напрямки вдосконалення існуючих моніторингових систем і створення нових. Установлено, що не
дивлячись на обов’язковість моніторингу в системі
науково-технічного супроводу об’єктів для класів відповідальності СС2, СС3 нормативні вимоги до них
мають загальний характер і вказують на необхідність

індивідуального підходу при розробці моніторингових систем з урахуванням конкретних конструктивних особливостей об’єкта та технологічних процесів,
що відбуваються в ньому.
Виходячи з технічних можливостей, глобальності оцінки стану споруди, інструментального забезпечення, економічної конкурентоздатності та
іншого, найбільш прогресивним є динамічний моніторинг технічного стану, який базується на використанні показників динамічних характеристик: величині частот і форм власних коливань. Він дозволяє
оцінити технічний стан споруди в цілому та кожного її елемента окремо, без візуального спостереження останнього.
Необхідною умовою створення індивідуальної
методики такого моніторингу являється розробка розрахункової моделі будівельної споруди, що не рідко,
при її великих розмірах та складності, є дуже трудомісткою справою.
У ході дослідження розроблена скінченноелементна модель великорозмірної споруди класу відповідальності СС3 з метою використання моделі в
системі динамічного моніторингу споруди та оцінки
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можливості її базового удосконалення на інших подібних будівельних об’єктах. Указана модель створена
за допомогою розрахункових комплексів NASTRAN
та SCAD.
Адекватність моделі перевірялась розрахунковим методом за допомогою порівняльного аналізу показників осьових зусиль в аналогічних стержньових
елементах великопрольотних підкроквяних та кроквяних ферм, інших конструктивних елементів, розрахованих програмними комплексами NASTRAN та
SCAD. Також адекватність моделі перевірялась порівнянням величин частот власних коливань споруди,
отриманими розрахунковим методом і експериментальним натурним вимірюванням за допомогою сейсмічної станції ZET 048-C.
Отримані результати виявились досить близькими, а в окремих випадках навіть однаковими, що
свідчить про адекватне відображення моделлю напружено-деформованого стану. Максимальне відхилення різниця величин осьових зусиль в елементах
конструкцій не перевищувала 3 % в розрахунках
обох програмних комплексів, величини прогинів відрізнялись в середньому на 1,5 %. Натурні вимірювання підтвердили об’єктивність розрахункових оцінок. Перші нижні частоти власних коливань, які характеризують загальний стан споруди та якість матеріалів, також практично не відрізнялись в розрахунках і натурних вимірюваннях. Максимальна різниця
величин цих показників зафіксована тільки на третій
нижній частоті і становила 1,47 %. Скоріш за все ця
неоднаковість показників пов’язана з різною розбив-

кою скінченно-елементних сіток в програмних комплексах NASTRAN та SCAD.
Дієздатність моделі характеризувалась оперативністю реагування на зміни в напружено-деформованому статі споруди, діапазоном розрахункових
показників, можливістю використання окремих практичних завдань та функціонуванням в системі моніторингу. Невід’ємною умовою дієздатності систем моніторингу являється обов’язкова наявність програми
моніторингу, визначаюча його технологію та конкретизуюча параметри контролю, критичні стани конструкцій та об’єм робіт на кожному конкретному будівельному об’єкті.
Установлена ефективність використання фонового методу при виконанні динамічного моніторингу
контрольованої споруди.
Намічені перспективні напрямки вдосконалення і розвитку моніторингових систем в тому числі:
використання механічних методів імпульсного характеру для збудження коливань споруди, розширення
аналізуємого частотного діапазону власних коливань,
оптимізацію інструментального обладнання моніторингових систем, використання нових програмних
комплексів, розробку і освоєння нових технічноефективних моніторингових систем. Прикладом може
бути використання навігаційного поля глобальних супутникових систем, яке має місце в зарубіжній практиці моніторингу.
Запропонована авторами робота може представляти інтерес для фахівців проектних, будівельних і
наглядових експлуатаційних служб.
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УДК 004.942

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ
ДИСКРЕТНИХ ПРИСТРОЇВ
Кравченко О. В.
Досить часто явище деградації мікросхем, що
виготовлені з напівпровідників, пов'язують з процесом дифузії: масопереносом частин матеріалу напівпровідника (на його поверхні, по межах розділу фаз і в
контактах). Процес деградації в залежності від наявності дислокацій, внутрішніх механічних напруг і таких зовнішніх факторів, як тиск, температура, електричне поле, радіація та ін., обумовлює деградацію
електричних характеристик приладу, повзучість, старіння, корозію матеріалів напівпровідникової структури та контактів.
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Специфіка механізмів деградації найбільш чітко проявляється в залежності від методу створення
випрямлення контакту. Характеристикою рівня надійності будемо вважати деяку оцінку рівня надійності К. Дана оцінка залежатиме від сили струму I як зовнішнього навантаження та характеристик матеріалу
міжфазового прошарку. Алгоритм формування критерію оцінки рівня надійності дискретного пристрою
(рис. 1). Система реалізована в середовищі Delphi 7.0
з додатковим підключенням баз даних в Excel і має
наступну модульну структуру (рис. 2).
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Рис. 1. Алгоритм формування критерію оцінки рівня надійності роботи дискретного пристрою

Рис. 2. Структурна схема інтелектуальної підсистеми прогнозування надійності Mikrosystem1.0 «Прогноз»
Інтелектуальна підсистема прогнозування надійності містить 4 основних модулі: модуль формування графіків; модуль розрахунку функції надійності; модуль «Аналіз даних виробника»; модуль «База даних»
та 2 додаткових: модуль автоматичного під’єднання
бази даних та модуль формування інтерфейсу користувача.
В процесі тестування елементів дискретних пристроїв отримуємо набір значень функції надійності.
Експериментальна верифікація інтелектуальної
підсистеми прогнозування надійності дискретних при-

строїв застосовувалась для оцінки працеспроможності
електронного блоку управління системою автомобіля.
За отриманими даними, можна зробити висновок (рис. 3), що ймовірнісне значення надійності між
9 та 14 випробуванням показує усереднені значення
0,5, а отже «Дискретний пристрій працює з постійними відмовами». При 4, 16, 19 випробуваннях ймовірнісне значення надійності відповідає значенням від
0,5 до 0,8, а отже «Дискретний пристрій працює в з
відхиленнями від еталонних значень та частковими
відмовам».
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Рис. 3. Графіки прогнозування функції надійності G=f (Gi, p, U, t)) від змінних Gi, p, U, t відповідно
На діагностику апаратними засобами працівники
технічного цеху витратили на 5 % більше часу в порів-

нянні з часом застосування інтелектуальної підсистеми
прогнозування надійності дискретних пристроїв.
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УДК 004.9

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ
ПОКАЗНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ
Лисенко В. В., Оксамитна Л. П., Кравченко О. В.
Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій
відкриває нові перспективи для роботи в області економіки, зокрема, прогнозування ситуацій на фінансових і фондових ринках. Найбільш значним проривом
в цій області більшість фахівців рахують розвиток
нейрокомп’ютінгу.
Нейрокомп’ютери дозволяють з високою ефективністю вирішувати цілий ряд «інтелектуальних» завдань. Це завдання розпізнавання образів, адаптивного управління, прогнозування (в т. ч. у економічній
сфері), діагностики і т. д. Саме технологія нейронних
мереж і лягла в основу розробки інформаційноаналітичної системи прогнозування показників фондового ринку ANFIS.
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При розробці даної системи було враховано
особливості і недоліки систем з нечіткою логікою та
нейронних мереж. Для розробки було використано
так званий «гібридний метод», в якому висновки робляться на основі апарату нечіткої логіки, але відповідні функції належності налаштовуються з використанням алгоритмів навчання нейронних мереж. Це
означає, що маючи на вході системи певні значення
економічних індексів та реальні ціни акцій на виході,
можна методом тренування сформувати базу логічних
правил для подальшого прогнозування невідомих
значень (рис. 1). Такі системи не тільки використовують апріорну інформацію, але й можуть набувати нових значень і є логічно прозорими.
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Рис. 1. Форма Тренування системи
Метою прогнозування ринку цінних паперів є
дослідження варіантів розвитку і визначення можливих перспектив з урахуванням чинників об'єктивного
і суб'єктивного характеру.
Композиційне використання нейронних мереж
і методів еволюційного моделювання має як допоміжний, так і рівноправний характер. Оптимізація параметрів функцій належності та інших параметрів нечітких нейромереж є одним із аргументів на користь
об'єктивізації суб'єктивних суджень експертів. Отримані результати порівнювалися з розробленою системою, яка використовує нечіткий алгоритм виведення
Sugeno та гаусівські функції належності (табл. 1).
Система прогнозування економічних показників на основі нейтронної мережі ANFIS показала кращі результати, здійснивши прогнозування з найменшою похибкою – 0,0122.
При створенні графічного інтерфейсу користувача використано наступні технології: DAD ('Drag &
Drop') – використання вже готових елементів, зібраних в одній бібліотеці; CASE-технологія, що дозволяє
отримати програмний код, що описує елементи
управління.

Використання графічного інтерфейсу дозволяє
користувачеві зробити програму більш універсальною.
Таблиця 1
Результати прогнозування АС нейро-нечіткого
прогнозування економічних показників

41,69

АС нейро-нейронечіткого
прогнозування економічних
показників (Sugeno)
41,70

41,96

42,00

41,88

41,90

41,34

41,30

41,67

41,70

40,82

40,80

40,79

40,80

40,44

40,40

40,62

40,60

40,93

40,90

похибка

0,0122

Реальні значення
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УДК 621.892.8

РАЗРАБОТКА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ КОНЦЕПЦИИ
«ЗЕЛЕНОЙ ТРИБОЛОГИИ»
Мандзюк И. А., Присяжная Е. К.
По данным ООН, более трети вырабатываемой
в мире энергии идет на преодоление сил трения, а
четверть вырабатываемого металла расходуется только на восстановление потерь, связанных с износом деталей и узлов в машинах. Трение и износ, как явления
сопровождающие взаимодействие поверхностей при
их взаимном движении, являются «экологическими»
понятиями уже по своему определению, поскольку
трение приводит к рассеянию энергии и износу, избежать, или уменьшить которые, и призвана трибология
в целом и «зеленая трибология» в частности.
Одной из парадигм «зеленой трибологии» является использование в узлах трения машин и механизмов смазочных материалов на основе природных
растительных и животных масел и жиров, которые и
рассматриваются как объекты исследований.
Проблему использования природных жиров, как
основ получения смазочных материалов, предложено
решать путем применения технологий рециклинга от-

Материал

ходов полиэтилентерефталата. В результате разработанной технологии синтеза, получены РЕТ-ацилглицериды природных жиров – говяжьего, куриного, рапсового. Полученную серию продуктов изучали как основу разработки консистентных смазок. Получают
(ПЕТ1-ацилглицериды, ПЕТ2-ацилглицериды) основы
с величиной динамической вязкости (Брукфилд САР
2000+) от 300 до 5000 мПа*с.
Методом квантово-механического моделирования изучены структура синтезированных продуктов,
исследованы триботехнические показатели (ЧШМ – 1),
табл. 1.
Показано, что по триботехническим характеристикам синтезированные смазочные основы, из говяжьего жира и рапсового масла, не уступают аналогичным показателям промышленных смазок изготовленных на минеральных маслах. В сравнении с Литол-24 и Divinol R2, которые изготовлены на рапсовом масле, превосходят их.

Триботехнические характеристики разработанных материалов

Ркр, Н
Рсв, Н
Говяжий жир
696
1155
Рапсовое масло
525
1303
ПЕТ-ацилглицерид говяжьего жира
735
1396
ПЕТ-ацилглицерид рапсового масла
1098
2058
Смазка на основе говяжьего жира
798
3283
Литол-24
650
1235
Divinol R2 (аналог на рапсовом масле)
525
1239
Divinol LM
840
2612
Примечание: * – машина трения УТМ8, пара трения ШХ17-Сталь 20

Реометрические исследования (рис. 1, 2) свидетельствуют о том, что для синтезированных ПЕТацилглицеридов динамическая вязкость (рис. 2, а)
возрастает в сравнении с вязкостью исходных жиров
(рис. 1, а) и ацилглицеридов на их основе (рис. 1, б),

Индекс задира
400
270
540
820
300
390
600

Таблица 1

Коэффициент трения*
0,2
0,18
0,09
0,12
0,06
0,17
0,2
0,24

становясь соизмеримой с вязкостью промышленных
смазок (рис. 2, б).
Предлагаемое направление исследований является одним из технических решений в реализации задач «зеленой трибологии».

а
б
Рис. 1. Изменение вязкости от температуры (при 1333 см-1): а – природных жиров;
б – ацилглицеридов природных жиров; 1 – говяжьего жира; 2 куриного жира; 3 – рапсового масла
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а
б
Рис. 2. Изменение вязкости от температуры (при 1333 см-1): а – ПЕТ-ацилглицеридов:
1 – говяжьего жира; 2 – куриного жира; 3 – рапсового масла; б – промышленных смазок:
1 – ВНИИ НП 282; 2 – Літол-24; 3 – Divinol R2; 4 – Divinol LM; 5 – ЦИАТИМ-201
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УДК 004.9

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ
СТАРТАПІВ
Широкопояс М. В., Златкін А. А.
Сьогодні важко уявити собі життя без комп'ютерів. Темпи розвитку комп'ютерних технологій
вражають. Ми є свідками справжньої комп'ютерної
революції! Комп'ютерні технології, які з'явилися у
середині 20-го століття, мали великий вплив на розвиток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших
сфер людської діяльності. Ці технології будуть і
надалі користуватися великим попитом на ринку
працевлаштування, а ті, хто працює в галузі інформаційних технологій, відіграватимуть вирішальну
роль у формуванні майбутнього.
Ринковою моделлю можна описати майже усі
економічні відносини людей: люди і компанії продають та покупають не тільки продукти та послуги, але
й робочу силу, фінансові ресурси і інструменти, нерухомість, матеріальні ресурси, технології та ін. Відповідно, можна говорити про ринок праці, фінансовий
ринок, ринок сировини, ринок об’єктів нерухомості,
ринок технологій та ін. Рушійною силою будь-якого
ринку є підприємець.
Розуміння ринку для підприємця починається з
усвідомлення потреб. Чим більш розвиненим є суспільство, тим більше потреб у ньому виникає, відповідно, росте попит, стимулюючи пропозицію та заставляючи бізнес розвиватись і знаходити спосіб задовольнити ці зростаючі потреби.

Для того, щоб виділити ключові фактори успіху і розробити рекомендації по уникненню ризиків
розвитку стартапів необхідно провести аналіз практики успішного малого інноваційного підприємництва,
узагальнити його позитивний досвід та формалізувати
його у вигляді моделі розвитку стартапа, який є
об’єктом проведеного дослідження.
Однак використання лише економічних моделей для створення бізнес-моделей без застосування
інформаційних технологій на сьогоднішній час не є
повним.
Відповідно до аналізу сучасної ситуації ІТ ринку України та нюансів роботи стартапів є важливим
отримання ІТ підтримки в період від оформлення ідеї
до створення та реалізації продукту.
Для вирішення даної проблеми пропонується
створення інформаційно-аналітичної навчальної системи. Дана система має складну структуру (рис. 1).
Створена система дозволяє: по-перше навчити
основної термінології для створення бізнес-плану за
тематикою стартапу; по-друге інформаційний модуль
надає правила розрахунків економочних показників
для грошової рівноваги; по-третє засобами даної системи покроково формується бізнес-план. Взаємозв’язок модулів відбувається через інтерфейс користувача.
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вання, ціноутворення та просування;
описує принципову реалізацію ідеї; характеризує рівень готовності ініціаторів
створення і розвитку.
Інтерфейс користувача
Створена система дозволяє зменшити фінансове навантаження на етапі
розробки стартапу.
ІнформаційМодуль розрахунку
Дослідження сутності і ролі інфоний модуль
та аналізу даних
рмаційних ресурсів та комп’ютерних
програм у бізнес-моделюванні дозволяє
Рис. 1. Структура Інформаційно-аналітичної
зробити наступні висновки:
навчальної системи
 на сучасному розвитку економіки інфорСистема реалізується у формі Веб-додатку, що маційні ресурси є надзвичайно важливим фактором
надає широкий доступ до інформаційно-аналітичної виробництва і тому потребують розробки особливого
механізму управління ними. Це зумовлюється також
навчальної системи.
Результатом роботи системи є сформований бі- певними особливостями інформації як основи інфорзнес-план, що містить як описову, так і розрахункову маційних ресурсів.
частину стартапу.
 оглянувши основні засади найбільш поОсновні закладки містять випадаючі списки, ширених інформаційних технологій, що використощо дозволяє систематизувати навчальну інформацію вуються сучасними компаніями для забезпечення стата впорядкувати робоче поле при написанні власного лого розвитку, необхідно констатувати, що найпросбізнес-плану.
тіші програмні рішення (незважаючи на їх широке
Закладене математичне забезпечення системи використання та доволі активне поширення в практидозволяє проаналізувати можливості діяльності підп- ці господарювання вітчизняних компаній) поступово
риємства та обґрунтувати вибір пріоритетних цілей, втрачають свою актуальність у контексті набуття
компаніями нових конкурентних переваг.
тобто визначити стратегію функціонування фірми.
Підприємницький потенціал стартапа в інноваНа порядку денному – потреба у комплексних
ційній сфері відображає стан технологічних рішень; інформаційних технологіях, здатних забезпечити довідображає можливість збуту інноваційних продуктів сягнення стратегічних цілей компанії та покращити її
чи технологій на ринку, виходячи з розробленої біз- конкурентний статус в динамічному ринковому серенес-ідеї, що включає в себе стратегію їх позиціону- довищі.
Навчальний
модуль

Модуль формування бізнесплану
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УДК 004.9

РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ
Третяк Р. О., Кравченко О. В., Оксамитна Л. П.
Прогресивний розвиток медичної науки і практики став можливим завдяки впровадженню сучасної
комп’ютерної техніки. Використання персональних
комп’ютерів надає додаткові можливості в отриманні
та передачі медичної інформації.
Для традиційної оцінки показників і досліджень по постановці діагнозу пацієнта необхідний
висококваліфікований лікар. Проте, для успішної постановки діагнозу необхідні значні витрати часу і т. ін.
Тому, задача розробки експертної системи, яка б в ав-
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томатичному режимі проводила оцінку отриманих
даних, є актуальною. Відповідно до предметної області та на основі медичних довідників в процесі розробки системи формуємо набір правил в базу знань, що
характеризують хворобу за симптомами (рис. 1).
В кожному правилі вказано набір симптомів та
вагові коефіцієнти їх важливості для даного захворювання. За результатами хвороб формується можливий
попередній діагноз та рекомендації щодо поглиблених
медичних досліджень (рис. 2).
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Рис. 1. Форма заповнення анамнезу пацієнта з врахуванням правил бази знань експертної системи
діагностування епідеміологічних захворювань людини

Рис. 2. Форма попереднього діагнозу хвороб
Спроектована та реалізована експертна система діагностування епідеміологічних захворювань
людини містить базу медичних даних, базу знань
на основі правил експерта та формує рекомендації
лікарю-епідеміологу для допомоги в ухваленні попередніх рішень. Створена система в процесі впро-

вадження дозволяє економити час при формуванні
анамнезу та побудові гіпотез про можливе захворювання. Система самостійно дає рекомендації
щодо подальших медичних досліджень для уточнення діагнозу, що підвищує якість обслуговування пацієнта.
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УДК 616.314-77:616-089.843:669.295

МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ КОРНЕВЫХ ИМПЛАНТОВ
Евтифеев С. Л.
В стоматологии широко применяются корневые
импланты, суть функционировании которых в том, что
они полностью заменяют зубы человека и выполняют
все действия естественного зуба: жевание, откусывание
и разрывание пищи. Механизм установки импланта состоит в том, что в челюстные кости закручиваются
штифты, на которые одеваются и закрепляются другие
элементы импланта. Штифт является базирующим,
корневым элементом импланта и передает нагрузки на
челюстную кость Его разрушение наиболее чувствительно для врача и пациента. повышения надежности и
долговечности этих элементов.
Объектом исследования является разрушенные
импланты и изломы штифтов имплантов с целью
установления механизма разрушения.
На штифте закрепляется абатмент, а после
сращивания с костной тканью надевается коронка.
Штифты и абатменты зубных имплантов изготавливаются из титановых сплавов. Состав титановых
сплавов и их свойства соответствуют стандартам
5832/II и ASTM F 67−89 ЕС и США соответственно.
Корневой имплант после разрушения приведен
на рис. 1. Изучались изломы иплантов в поперечной,
косой плоскостях при прямом и косом освещении.
Излом имеет хрупко-вязкий вид с преобладание вязкой составляющий до 90 %.

Рис. 1. Разрушенный корневой зубной имплант по
4 витку резьбы
Разрушение штифта в челюсти пациента по
четвертому витку резьбы произошло по усталостному
механизму. Имеется характерный фокус разрушения,
характерный для смешанного типа нагружения – изгиба с переменным сжатием – растяжением и при
наличии концентратора напряжения сложного типа.
Механизм – усталостный, что подтверждается исследованиями. Разрушение произошло по торцу абатмента. Излом показан на рис. 2.

Рис. 2. Излом импланта, фокусировка по зоне начала
разрушения, ×4, zoom 2

Фрактографический анализ излома показывает,
что имеет место деформация витков резьбы, излом
произошел в костной ткани, что не характерно для изгибающих нагрузок. А усталостная прочность (выносливость) для титановых сплавов крайне низкая.
Выступающая часть абатмента, установленнго по
внутренней резьбе, близко расположена к месту фокуса разрушения. Резьба абатмента на последнем витке также деформирована.
Также проводился сравнительный анализ следующих видов, различных фирм изготовителей, имплантов – специально извлеченных из челюсти после
сращивания, новых – в состоянии поставки. Установлено, что на всех штифтах имеют место концентраторы
напряжений и предпосылки для усталостного разрушения штифта импланта на границе челюстной кости.
На микроструктуре видно большое количество
неметаллических включений, структура представляет
типичный α-Ti. Данный имплант не подвергался
упрочняющей термической обработке: закалке и старению, а подвергался только полному отжигу, что
подтверждено изучением микротвердости на приборе
ПМТ-3 и составляет HV0,05 191 – 262. Неметаллические включения представляют по структуре следующие группы: оксиды округлой формы, нитриды неправильной формы, карбиды и шлаковые включения,
что является особенно опасным с точки зрения усталостной прочности. Интерметаллических частиц не
обнаружено. Можно сделать заключение, что необходимо разрабатывать новые титановые сплавы для имплантологии и менять технологию изготовления имплантов.
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УДК 004.056.5

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Суліма О. А.
В роботі досліджуються процеси змін рівня загальної безпеки системи в залежності від різних факторів, таких як точність вхідних даних задачі, точності реалізації алгоритму, по відношенню до вимог, які
описують особливості їх використання.
Алгоритм надання повноважень (ANP) реалізує
всі операції, які є необхідні, при реалізації процесу
доступу до таємних даних. Користувач, після отримання доступу до системи, вводить необхідні дані про
задачу Zai і фрагменти алгоритму її реалізації, які потребують таємну інформацію, для свого функціонування. Таким чином, не залежно від користувача, задача Zai безпосередньо ідентифікується в системі надання повноважень, для отримання даних. Запит потрібних даних представляє собою текстові описи їх інz
 xiz , …, j ( xikz )  . Система надання потерпретації D
=
w


вноважень (SNP) вміщає крім самих даних не тільки
їх значення, а і інтерпретаційні описи цих даних
Dis  j ( x1s ) , …, j ( xms )] . Система SNP по j ( x1s ) визна=

привести до того, що дані будуть вибрані з нижчого
діапазону таємності.
При виборі даних, за якими звернулася задача до
системи SNP, остаточне рішення по наданню тих, чи інших даних, SNP приймається на основі даних аналізу
всіх контрольованих параметрів, якими є {r t , ℵi , λi } .
Система SNP , при наданні повноважень Zai ,
реалізує не тільки аналіз параметрів даних, а і аналіз
параметрів самої задачі Zai . Першим параметром,
який перевіряється, є параметр суперечності цілі
розв’язку задачі з іншими компонентами, що надаються користувачем, при пред’явлені задачі. Компоненти представляють собою логічний опис з відповідним їх наближенням. Міра таємності задачі повинна
бути узгоджена з мірами таємності вхідних даних Dw
і особливо, вихідних даних

( Dϑ ) .

Очевидно, що

чає відповідні дані j ( xis1 ) . На основі інтерпретаційно-

r ( Dw ) ≥ r ( Dϑ ) . В більшості задач Zai , що стосуються соціальних середовищ виконується приведене
співвідношення. На величину r t ( Dv ) впливає такий

го опису j ( xiz ) система визначає відповідні парамет-

фактор як міграція даних ( Im ( xi )) , з входу Al ( Zai )

ри даних. Якщо серед всіх даних типу ri вибрано дані, що задовольняють вимогам вибору, то встановлюються базові параметри даних.
До таких параметрів відносяться наступні параметри даних:
– міра таємності даних ri kt ( xi ) ;
t

– міра значимості даних ℵi ( xi ) ;
– міра обґрунтованості використання даних
λi ( xi ) .
В процесі перевірки умов надання повноважень Zai , може виявитися, що rit ( xiz ) ≠ rit ( xis ) і більше ніж на σ (rit ) . В цьому випадку, система SNP
може вибрати дані, які відповідають вказаному значенню параметра rit , при умові, що rit ( xiz )  rit ( xis ) ,
де знак  означає нижчий діапазон значень таємності даних. Після цього, SNP перевіряє, чи
Ci  Zai ( ri*t ( xi ) )  відповідає цілі, що задана в параметрах задачі. Якщо така відповідність існує, то задача
отримує по цьому параметру дозвіл на використання
даних, в яких [ ri kt ( xi ) & ( k  m )] , де k – рівень діапазону таємності, який вибрала система SNP, m – рівень діапазону таємності, який замовляла задача. Така ситуація є можливою, оскільки текстова інтерпретація даних j ( xiz ) , які замовляються Zai , не відповідає в повній мірі текстовій інтерпретації j ( xis ) , яка
розміщається в системі. Така невідповідність може

t

t

до виходу процесу розв’язку задач, яким є Ci ( Zai ) .
Міграція полягає у збереженні ключових елементів
Dw ) j ( xsw ), …, j ( xmw ) по
опису інтерпретації даних I (=

Dv ) j ( xiv ), …, j ( xkv ) . Очевидно, що
відношенню до I (=
рівності I ( Dw ) і I ( Dv ) досягнути не можливо, але
міра відповідності цих двох компонент визначає величину міграції інформації в процесі розв’язку задачі
Zai . Можна було б припустити, що об’єднання даних
з різними параметрами таємності, приведе до того, що
міра таємності результату буде вища. Ця обставина
визначається на основі інтерпретації алгоритму
розв’язку задачі і задається параметром міри таємності самої задачі r t ( Zai ) . Цей параметр перевіряється
системою SNP і враховується, при наданні повноважень доступу до даних. Автор програми повинен сам
визначати міру таємності самої програми, яку він
проектує. Обґрунтування міри таємності для програми по аналогії з мірою таємності даних пов’язане з
аналізом величини втрат, до яких може привести несанкціоноване використання такої програми. При такій інтерпретації визначення міри таємності спроектованої задачі або спроектованого алгоритму, слід визначати по величині втрат, до яких може привести несанкціоноване використання розв’язку задачі. Дані,
що можуть потребувати параметр таємності, виникають не завжди в результаті діяльності людини, а можуть виникати в окремих випадках на основі досліджень в галузях природничих наук. Наявність такого
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типу таємних даних обумовлює можливість, а у багатьох випадках і необхідність створювати алгоритми і

розв’язувати задачі, які необхідно характеризувати
параметрами таємності.

Суліма Олександр Андрійович, аспірант, відділ теорії моделювання, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164,
E-mail: rfitfo@gmail.com
УДК 621.311.42

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ РЕЗЕРВНИХ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХИСТІВ ЛІНІЙ
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРУГОЮ 330–750 КВ
Бунько В. Я.
В останні десятиліття в декількох країнах
відбулися великі техногенні аварії, однієї із причин
деяких з яких виявилася недостатня надійність релейного захисту електроустаткування відкритих розподільних пристроїв (ВРП) напругою 330–750 кВ,
особливо ліній електропередач (ЛЕП). Для її забезпечення в цей час застосовується просте дублювання,
але воно, збільшуючи надійність спрацьовування,
зменшує надійність неспрацьовування. Відомо, що
при мікропроцесорному виконанні захистів у багатьох
випадках краще використати мажорування, коли число захистів потроюється, а сигнал на вимикання подається, якщо спрацювали будь-яких два інших. При
цьому відповідно до положень теорії надійності
найбільше доцільно використовувати пристрої з різними принципами дії. Однак для згаданих ЛЕП повноцінне мажорування захистів утрудняється через недостатню кількість апробованих резервних захистів.
Оскільки, від міжфазних і однофазних замикань на
землю використовується тільки дистанційні й нульові
послідовності, відповідно. У зв'язку з викладеним, розробка нових резервних захистів актуальна. Вона може йти в напрямку створення як автономних, так і
централізованих захистів, де об’єктом дослідження
являються резервні захисти електроенергетичних систем від коротких замикань.
Для вирішення даної проблематики використовувались фундаментальні положення та методи теоретичних основ електротехніки, релейного захисту, теорії надійності, електричних машин, алгебри логіки й
теорії релейних пристроїв.
Запропонований принцип побудови резервних
централізованих захистів від коротких замикань на
землю ліній електропередач 330–750 кВ кільцевих
схем відкритого розподільного пристрою, на відміну
від відомих, заснований на контролі відносин струмів
фаз на стороні нижчої напруги підвищувального
трансформатора блоку електростанції. Розроблено алгоритми функціонування, методика вибору уставок,
оцінка чутливості, що враховує струми в неушкоджених фазах і модель захисту.
За рахунок контролю сум струмів неушкоджених приєднань і величин струмів в ушкоджених, розвинений метод побудови централізованих захистів
від міжфазних замикань, заснований на використанні
першого закону Кірхгофа.
Розроблені алгоритми резервних централізованих захистів згаданих приєднань від міжфазних зами-
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кань на порівнянні знаку потужності на них. Ці алгоритми відрізняються від відомих з врахуванням значно більшої кількості режимів роботи устаткування. Серед традиційних централізованих найбільший інтерес
викликає диференційний струмовий захист шин, тому
що він заснований на аналізі тільки струмів приєднань
і застосуванні першого закону Кірхгофа без використання інформації про напрямок потужності.
Проведено оцінку чутливості традиційних резервних захистів від міжфазних замикань (максимального струмового та дистанційного захистів) і від однофазних замикань на землю (нульової послідовності).
Акцентовано увагу на принципах побудови
централізованих пристроїв релейного захисту, для
яких наведені конкретні умови спрацьовування. Тому
запропоновано алгоритми резервних централізованих
захистів (максимальний струмовий спрямований захист та централізований захист схем), заснованих на
відомому принципі, при якому місце КЗ визначається
по напрямку потужності у відповідній вітці схеми і
локалізується вимиканням найближчих вимикачів.
Розробка алгоритмів резервних спрямованих
захистів приєднань кільцевих схем представлені алгоритмами двох централізованих резервних спрямованих захистів приєднань головних схем відкритих розподільних пристроїв напругою 330–750 кВ. Алгоритм
першої враховує можливість помилкового спрацьовування в неповнофазному режимі роботи кожного із
приєднань, при замиканнях на землю на них, КЗ із боку нижчої напруги підвищувальних трансформаторів
на електростанції і розподілі схем ВРП на декілька
частин. Друга враховує перераховані режими роботи
ВРП і заснована на порівнянні знака потужності на
всіх приєднаннях. Захист спрацьовує при напрямку
потужності (НМ) на лінії. Для її визначення звичайно
використовується орган напрямку потужності (ОНМ),
що контролює струм у фазі лінії електропередач і напругу між двома іншими фазами.
У зв’язку з цим можна зробити висновок, що
дані алгоритми, завдяки застосуванню алгебри логіки,
можуть бути реалізовані на мікропроцесорних терміналах і логічних елементах будь-якої природи. Вони
дозволяють створити резервні захисти ВРП напругою
330–750 кВ від міжфазних замикань, придатні для використання при мажоруванні. Адаптація до неповнофазних режимів і змін головних схем, як і алгоритми
контролю справності, підвищують надійність неспрацьовування цих захистів, що особливо важливо при

IV наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2016

їхньому мікропроцесорному виконанні. Захист, заснований на використанні першого закону Кірхгофа,
на відміну від застосовуваних, не реагує на ушкодження в колах напруги, що підвищує надійність всієї
системи релейного захисту при мажоруванні.
Централізований захист від коротких замикань на
землю, що зіставляє струми у фазах підвищувальних трансформаторів, здатний виявляти струми
(0,3÷0,4)IН.МКС, де IН.МКС – максимальний струм навантаження на ЛЕП.

Цей захист вирішує завдання створення захисту, що відрізняється за принципом дії від традиційного захисту нульової послідовності, і в більшості випадків не поступається йому по чутливості, а також дає
можливість вирішити завдання повноцінного мажорування резервних захистів від замикань на землю. Розроблені алгоритми й схеми для контролю справності
основних реле запропонованих захистів і реле положення вимикачів, можуть бути використані й для підвищення надійності традиційних захистів.

Бунько Василь Ярославович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра енергетики і автоматики, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», вул. Академічна, 20, м. Бережани, Україна, 47501
E-mail: VBunko@gmail.com
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСОЧЕНИХ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ
ПОРИСТИХ ПРИРОДНИХ КАМ’ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ
Мережко Н. В., Золотарьова О. Г.
Аналіз розвитку будівельної галузі свідчить
про те, що в найближчі десятиліття збережеться тенденція до збільшення обсягів використання природних матеріалів, в тому числі й природного каменю.
Відомо, що природний камінь піддається руйнівному
зовнішньому впливу, зокрема, води і агресивних середовищ. Тому дослідження шляхів підвищення захисних властивостей природного каменю є досить актуальним напрямом.
Одним із способів захисту будівельних матеріалів є гідрофобізація їх поверхні кремнійорганічними
сполуками, які завдяки комплексу реологічних властивостей глибоко проникають у дрібні пори будівельних матеріалів та утворюють тонкі водовідштовхувальні плівки в результаті хімічних реакцій і процесів
сорбції.
В будівництві кремнійорганічні сполуки широко використовуються для зменшення водопогливання
цементного бетону, фіброцементних плит, проте відсутні дослідження щодо їх застосування для гідрофобізації пористого природного каменю.
В якості об’єктів досліджень обрано природний камінь різного хімічного складу, зокрема, карбонати (вапняк і піщаник) та силікати (туф і пісковик). В роботі проведено дослідження закономірностей впливу кремнійорганічних сполук різного хімічного складу на властивості пористих нерудних
матеріалів. Для обробки поверхні пористого природного каменю було використано водорозчинні сполуки (органілсиліконати та алюмоорганілсиліконати натрію і калію), гідролізат етилсилікату, водні
емульсії і розчини з використанням органічних розчинників (поліетилгідридсилоксан, поліметилфенілсилоксан, поліорганосилозан).
Встановлено, що особливості процесів просочення пористих нерудних матеріалів визначаються
характером їх складу і порової структури, а також фізико-хімічними властивостями кремнійорганічних
препаратів.

З метою об’єктивної оцінки ефективності застосування кремнійорганічних продуктів для гідрофобізації природного пористого каменю були вибрані
наступні критерії встановлення оптимальної концентрації: збільшення водовідштовхуючих властивостей
поверхні (за крайовими кутами змочування) і матеріалу в цілому (водо- і вологопоглинання), повітропроникність, адгезія до муруючого розчину.
Вирішальним фактором, що впливає на глибину та інтенсивність протікання процесів просочення
слугує пористість (закрита і відкрита). Мінімальні
глибини проникнення і максимальний час протікання
процесів в залежності від складу кремнійорганічних
препаратів у пісковику. Найбільша глибина просочення (практично для всіх досліджуваних кремнійорганічних сполук та найменший час процесу зафіксовано у туфу. Вапняк і черепашник займають у цьому відношенні проміжне положення, що узгоджується з
об’ємом їх пористості. В цілому необхідно констатувати, що вирішальне значення на кінетичні параметри
процесу просочення виявляє саме відкрита пористість.
Для вибору найбільш перспективних кремнійорганічних просочуючих препаратів для обробки поверхні пористого природного каменю різних видів проведені дослідження експлуатаційних та фізико-технічних властивостей. Дослідження впливу кремнійорганічних препаратів різного складу на фізико-технічні
властивості просочених карбонатів і силікатів дозволяють оцінити їх рівень та ступінь стабільності в результаті дії води як одного із найбільш агресивних деструктивних факторів оточуючого середовища.
Крім того, проводились дослідження токсичності і екологічної безпеки як у процесі застосування
кремнійорганічних препаратів, так і в готових матеріалах. Щодо токсичності всі кремнійорганічні продукти в затвердженому стані являються безпечними при
контакті з людьми. Найбільшу небезпеку представляють розчинники, які використовуються в складі технічних кремнійорганічних продуктів. Серед останніх
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найменші значення ГДК (гранично допустимих концентрацій) характерні для таких сполук як бензол, толуол, ксилол та інші, що широко застосовуються для
приготування розчинів поліетилгідридсилоксану, поліметилфеніл- та поліфенілсилоксанів. Дещо меншу
небезпеку представляє ацетон, що також може входити до складу технічних розчинників для перерахованих вище кремнійорганічних продуктів.
Встановлено, що просочуючі склади на водних
розчинах силіконатів лужних металів і водно-спиртових систем гідролізатів етилсилікату являються
найбільш безпечними з позицій токсичності та екології в процесі виробництва і застосування. Такі склади

повною мірою відповідають сучасним вимогам і тенденціям до зменшення та повного виключення органічних розчинників зі складу лакофарбових матеріалів.
Таким чином, співставлення рівнів експлуатаційних, технологічних і фізико-технічних властивостей просочених нерудних матеріалів, токсичності та
екологічної безпеки просочуючих складів дозволяє
констатувати незаперечну перевагу силіконатів лужних металів і гідролізату етилсилікату. При цьому поєднання вказаних препаратів в складі комплексних
просочуючих розчинів відкриває можливості суттєвого покращення фізико-технічних властивостей нерудних матеріалів.
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УДК 674.02:621.923
ОБРОБКА МАСИВНОЇ ДЕРЕВИНИ З ОХОЛОДЖЕННЯМ ЖОРСТКОГО
АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТА
Голубець В. М., Гончар І. М., Гасій О. Б.
Відомо, що одним з основних факторів, які
впливають на ефективну роботу будь-якого інструмента є температура в зоні різання. Це підтверджується
дослідженнями багатьох авторів як в металообробці,
так і тих, що проводили дослідження обробки деревини та деревних матеріалів найрізноманітнішими інструментами. Через низьку теплопровідність деревини значна частина теплоти, що виділяється в процесі
обробки, спрямовується в тіло абразивного круга. Це
спричинює налипання стружки на абразивні зерна і
приводить до зниження або втрати абразивними кругами здатності до різання.
На основі попереднього аналізу можна зробити
висновок, що зниження температури в зоні різання за
рахунок інтенсивного відводу тепла від робочої поверхні абразивного круга при його роботі дозволило б
значно підвищити його ефективність при обробці деревних матеріалів.
Авторами були проведені попередні дослідження процесу шліфування масивної деревини берези та бука абразивними кругами при їх охолодженні.
Дослідження проводилися в умовах ТОВ «Біоенерготехнології» (м. Мукачево). Для проведення досліджень використовувалися круги з абразиву гранату та
карбіду кремнію зернистості 40 і 50 на епоксиднофенольній зв'язці. Процес шліфування заготовок відбувався на верстаті, який використовується для однопрохідного двохстороннього калібрування-шліфування тонких пластин (до 5 мм) з клеєної деревини або
склопластика. Верстат був оснащений системою подачі води в зону різання для запобігання викиду шкідливого для організму людини пилу при обробці
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склопластика. Ця система верстата в процесі проведення досліджень була реконструйована і верхній, з
двох розташованих однин над одним абразивних кругів, не охолоджувався, а нижній проходив через водяну ванну. Для запобігання попадання води на оброблювану заготовку, водяна ванна була відкритою тільки в межах входження в неї абразивного круга. Постійний рівень води в ванні та її охолодження забезпечувалося подачею води з трубопроводу та системою
переливу.
Проведені дослідження показали, що робочі
поверхні верхнього та нижнього абразивних кругів
значно відрізнялися вже з перших метрів шліфованої
поверхні. Поверхня круга, що охолоджувався, залишалась чистою, а на поверхні верхнього круга відразу
з’явилися ділянки забиті відходами шліфування. Здатність до роботи кругів з абразиву карбіду кремнію,
що працювали без охолодження була досить низькою
(100…150 пог. м прошліфованої поверхні). В аналогічних умовах круги з абразиву гранату мали значну більшу стійкість (800…1000 пог. м). Зовсім протилежною була ситуація у випадку охолодження круга.
Стійкість кругів з абразиву гранату збільшувалася в
1,3…1,5 рази, в той час коли стійкість абразивних
кругів з карбіду кремнію досягала 3 тис. пог. м. прошліфованої поверхні берези і біля 2 тис. пог. м поверхні бука.
Пояснити таке явище можна тим, що завдяки
зниженню температури абразивних зерен робочої
поверхні круга значно зменшується ймовірність налипання на них зрізаної стружки. Відомо, що налипання стружки на різальний інструмент викликано
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наявністю в структурі деревини цукристих та смолянистих речовин. Завдяки змочуванню зерен водою цей процес значно затрудняється. Крім цього
змочені абразивні зерна мають нижчий коефіцієнт
тертя до оброблюваного матеріалу, що теж сприяє
зниженню температури в зоні різання та зменшує

швидкість затуплення зерен, що приймають участь
в роботі.
Проведені попередні дослідження показали, що
запропонований спосіб шліфування деревини жорсткими абразивними кругами є ефективним і заслуговує на
його більш глибоке теоретичне та практичне вивчення.

Голубець Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування, Національний лісотехнічний університет України, вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів,
Україна, 79057
Гончар Іван Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра технології матеріалів і машинобудування, Національний лісотехнічний університет України, вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, Україна, 79057
Гасій Олександр Богданович, кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра технології матеріалів і машинобудування, Національний лісотехнічний університет України, вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, Україна,
79057
E-mail: o.hasiy@gmail.com

УДК 620.193:620.196

УТОЧНЕННЯ СТРУКТУРИ І ФАЗОВОГО СКЛАДУ ВАКУУМНИХ
ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ Ti і Nі
Голубець В. М., Гасій О. Б., Степанишин В. І.
Електрофізичні методи є одними з найбільш
високотехнологічних і екологічно чистих способів
нанесення покривів. Найпрогресивнішим з них є метод осадження конденсатів у вакуумі в умовах йонного бомбардування (метод КІБ). Загальновідомо, що
фізико-механічні та експлуатаційні властивості будьяких покривів насамперед визначаються їх структурно-фазовим станом. Об'єктом дослідження є уточнення структури вакуумних йонно-плазмових покриттів
на основі TiN та оцінка її можливого впливу на зносостійкість.
Відомо, що сполука ТіN є фазою втілення зі
структурою ГЦК-ґратки з параметром комірки а=
=4,250 Å. Аналіз відносних інтенсивностей дифракційних піків фази TiN показав чітко виражену аксіальну текстуру в кристалографічному напрямку [111],
про що свідчить значно підвищена інтенсивність дифракційних піків (111) та (222). Зерна TiN переважно
орієнтовані таким чином, що площина (111) є паралельною до площини підкладки. Уточнення дифракційних результатів методом Рітвельда з використанням
функції Марча-Доллаза для опису текстури показало,
що параметр комірки ГЦК-ґратки а=4,271 Å та коефіцієнт текстури (параметр Марча) для площини (111)
r=0,203. Знаючи значення параметра Марча r, можна
визначити ступінь текстурованості фази за формулою:

(1 − r )3
× 100 %.
1 − r3
Одержане значення параметра r відповідає ступеню текстурованості η=71 %. Уточнення фази TiN в
ГЦК-ґратці показало значний зсув піків (200) та (220)
відносно теоретично розрахованих значень 2θ (подвійного кута ковзання) приблизно на 0,5°. Такий зсув
є свідченням деформації кубічної ґратки. З аналізу
=
η

ймовірних структурних переходів виявлене розташування дифракційних піків найбільше відповідає ромбоедричній (тригональній) сингонії. Слід зазначити,
що кристалографічна площина (111) в кубічній та ромбоедричній ґратках збігається. Уточнення структури
TiN в ромбоедричній ґратці показало кращу збіжність
між експериментальними та теоретичними дифракційними профілями, на що вказує зменшення профільного фактора розбіжності Rp з 2,7 % до 2,5 % і зваженого профільного фактора розбіжності Rwp – з
3,5 % до 3,3 %. Співвідношення між параметрами комірки кубічної та ромбоедричної ґраток визначається
за формулою: a=
b=
c=
rh
rh
rh

2
ac , де arh, brh, crh – па2

раметри комірки ромбоедричної ґратки; aс – параметр
комірки кубічної ґратки. Уточнений період ґратки TiN
становить a=3,002 Å, що на 29 % менше, ніж в кубічній ґратці; кут між ребрами α=59,23°. Параметр Марча для площини (111) в ромбоедричній ґратці r=0,232,
що відповідає ступеню текстурованості η=68 %. Причиною ромбоедричної деформації є стиск кубічної
ґратки в площині (111), що може виникнути внаслідок
напружень, зумовлених нанесенням покриття і обумовити підвищення його зносостійкості. Рентгеноструктурні дослідження покриттів з нікелю, осаджених
в атмосфері азоту, показали відсутність у конденсаті
нітридів нікелю Ni3N. Після термообробки у вакуумі
при 900 ºС впродовж 4 год з’являються інтенсивні,
але дуже розмиті лінії Fe (Ni) і Ni (Fe). Це свідчить
про утворення дифузійного перехідного шару між покриттям і основою. Аналіз покриття, осадженого з Ті і
сепарованого потоку нікелевого випаровувача, показав присутність в шарі фази ТіN з сильно вираженою
аксіальною текстурою по (111) і (222). Чистих металів
Ті і Ni, а також сполук Ni3N у покритті не виявлено,
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що можна пояснити низьким (2,6 %) вмістом Ni. Зниження густини потоку нікелевої плазми (за зменшення струму дуги до Ід=100 А і Ід=70 А не призводить
до помітних змін фазових складів і характеру текстурування структур. Вміст нікелю в таких покриттях
знаходиться в межах 0,8…2,6 %. Структура таких
конденсатів, очевидно, є механічною сумішшю ТіN і
Ni. Рентгеноструктурні дослідження покриттів на основі Ті–Ni–N під час сепарування нікелевої плазми за
допомогою щілинного екрана з вмістом нікелю в покритті відповідно 4,5… 7 % показали, що основа конденсатів – фаза ТіN з текстурою по (111) і (222). Наявні також лінії Ni по (200) і (111). Результати рентгеноструктурних досліджень покриттів Ті–Ni–N показали, що конденсати містять фази ТіN, що фактично

мають табличні значення величини d/n і співвідношення інтенсивностей піків, а також практично нетекстурованого Ni. Однак їм характерна низька інтенсивність всіх піків порівняно з попередніми покриттями Ті–Ni–N. На рентгенограмі помітною є лінія
(004) фази Ni3Ті. Основою покриттів є нікелева
зв’язка, вміст нікелю в покриттях 44...59 % з дисперсними пошаровими включеннями Ті–Ni. Відсутність
текстури в таких покриттях, очевидно, пояснюється
зміною умов тепловідведення під час йонного бомбардування.
На підставі проведених досліджень визначили
режими нанесення різного типу вакуумних йонноплазмових покриттів за умови стабільного горіння дуги з мінімальним вмістом крапельної фази.
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УДК 620.198

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС МАСОПЕРЕНОСУ ПРИ ДИФУЗІЙНОМУ НАСИЧЕНІ ПОВЕРХНІ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
Голубець В. М., Степанишин В. І., Гончар І. М.
Надійність та високі експлуатаційні характеристики більшості деталей машин і механізмів суттєво
залежать від стану їх поверхні та її фізико-механічних
властивостей. Ефективним методом підвищення корозійної стійкості металів і сплавів в умовах одночасної
дії високих температур і агресивних середовищ є дифузійне насичення їх поверхні елементами, що здатні
утворювати захисні поверхневі шари.
Інтерметалідні сполуки на основі нікелю і
алюмінію володіють високою корозійною стійкістю
в розплавах рідких лужних металів і можуть бути
використані в якості захисного покриття для стальних виробів, що працюють в контакті з розплавами
легкоплавких металів. Умовою утворення покриття
при контакті двох ідеальних розчинів (тиск, температура const., відсутність треті компоненти) буде:
∆G1 + RT ln x1 − RT ln x2  0.
Згідно цієї умови для переносу дифузанта з фази 1 у фазу 2 необхідний градієнт концентрації і додатне значення ∆G . Таким чином, умовою, необхідною
для отримання покриттів є різниця у вільних енергіях
їх утворення. Чим більша ця різниця, тим значнішим
буде ефект у розділенні дифузанта між фазами. Враховуючи все вище викладене, для отримання покриттів рідкофазним способом було вибрано системи на-
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трій-алюміній і літій-нікель, що є об'єктом проведеного дослідження.
В результаті алітирування сформувалося покриття, суцільне по всій поверхні зразків товщиною
150…200 мкм і пористе в поверхневому шарі. Металографічним аналізом виявлено щонайменше 4 структурні шари з різним ступенем травлення. За даними
фазового і дюрометричного аналізів алюміній в покритті знаходиться переважно у виді інтерметалідів
Ni2AL5, NiAl, NiAl3, FeAl, FeAl3, Fe2Al5, FeAl2. Крім
цього виявлено карбіди типу Мe23С6. Алюмініди хрому в покритті не виявлені. Середнє значення мікротвердості покриття становить ≈6 ГПа, що відповідає
табличним значенням мікротвердості сполук FeAl і
NiAl3, тобто вказані фази є домінуючими.
Дифузійне насичення зразків нікелем проводили в розплаві Li – 10 мас. % Nі. В результаті отримували покриття товщиною ≈60 мкм, рівномірне і суцільне по всій поверхні. Після того, зразки дифузійно
насичували зі сплаву Nа-5 мас. % АL. В результаті
отримували багатокомпонентне покриття товщиною
≈70 мкм рівномірне і суцільне по всій поверхні.
З допомогою металографічного дюрометричного і мікрорентгено-спектрального аналізів встановлено,
що покриття складається з чотирьох структурних шарів
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з різним фазовим складом і мікротвердістю. Шар покриття на границі з матрицею товщиною до 15 мкм з мікротвердістю 7,5…8 ГПа відповідає фазовому складу
NiAL3, NiAl, FeAl. Цей шар складається переважно із
стовбчастих зерен орієнтованих у напрямку матрицяповерхня. Наступний шар товщиною 20–25 мкм складається з більш крупних зерен неправильної форми з
мікротвердістю 9,5…11 ГПа. В ньому присутні значна
кількість інтерметалідів з більш високою концентрацією алюмінію: FeAl3, Fe2Al5, FeAl2, Ni2AL5, Ni2Al3. Максимальна мікротвердість (до 13 ГПа) наступного тонкого шару (10…15 мкм) обумовлена наявністю в покритті фаз втілення: карбідів і нітридів, зокрема, нітридів алюмінію. Поверхневий шар покриття має мікротвердість ≈8,5 ГПа. Структура цього шару сформувалась внаслідок дифузійного насичення нікелевого покриття алюмінієм і складається, в основному, з інтерметалідів нікелю і заліза з високим вмістом алюмінію.
Вміст нікелю в напрямку від границі розділу матрицяпокриття до поверхні збільшується, досягаючи максимуму (≈50 мас. %) на віддалі ≈30 мкм від поверхні.
Такий характер розподілу нікелю в покритті обумовле-

ний поетапністю формування останнього. При дифузійному насиченні нікельованих зразків алюмінієм відбувається витіснення концентраційного максимуму нікелю в глибину покриття.
Дослідження зразків з покриттями проводили в
рідкому літії при температурі 700 ºС, максимальний
час витримки 100 годин. Корозійна стійкість алюмінідного покриття низька. Алюміній практично повністю
розчиняється. Залишковий тонкий шар товщиною не
більше 20 мкм є несуцільним, фрагментарним і пористим з мікротвердістю порядку 1 ГПа, що викликано
інтенсивним розчиненням алюмінію в літії внаслідок
різниці вільних енергій.
Фазовий і мікрорентгеноспектральний аналізи
зразків з нікель-алюмідним покриттям дозволяють
стверджувати, що в процесі витримки зразків в літії
проходить лише часткове розчинення алюмінію з покриття. Склад інтерметалідів в покритті після витримки практично аналогічний до вихідного. Інтерметалідне покриття таким чином суттєво понижує розчинність в літії нікелю і інших компонентів сталі, підвищуючи тим самим її корозійну стійкість.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДИСПЕРСНИХ
МАТЕРІАЛІВ В ЕЛАСТОМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЯХ
Овчаров В. І., Юсупова Л. Р., Сокіл В. В.
На сучасному етапі перед вітчизняною гумовою промисловістю стоять складні техніко-економічні
завдання, які передбачають подальше підвищення
якості продукції, комплексу властивостей гумових
сумішей та гум шляхом подальшого пошуку та використання вітчизняної сировинної бази. Враховуючи
світові тенденції з застосування екологічно безпечних
інгредієнтів у складах еластомерних композицій важливим є застосування матеріалів природного походження на основі поновлюваної рослинної або мінеральної сировини.
Тому метою виконаних авторами досліджень
стало використання екологічно безпечних мінеральних дисперсних матеріалів у складах еластомерних
композицій на основі карбоцепних дієнових каучуків.
В якості мінеральних дисперсних матеріалів досліджено діоксид кремнію, отриманий з вторинної сировини рисопереробки – рисового лушпиння та дрібнодисперсний «алюмосилікат», отриманий з вторинної
сировини від виробництва соняшникової олії. Сучасними методами встановлено властивості перелічених

сипких порошків як інгредієнтів гумових сумішей,
досліджено їх вплив на формування технологічних,
вулканізаційних властивостей гумових сумішей, фізико-механічних властивостей гум.
Експериментально встановлено, що порошкоподібний білий продукт, отриманий із рисового лушпиння шляхом здійснення суміщеного процесу отримання теплової енергії та мінерального залишку
(SiO2-РЛ) є високодисперсним, термостабільним, не
містить силанольні групи діоксиду кремнію. В еластомерних композиціях на основі нестереорегулярного
бутадієн-метилстирольного каучуку марки СКМС-30
АРК показано, що при дозуванні 10 мас. ч. на
100 мас. ч. каучуку SiO2-РЛ є мінеральним наповнювачем напівпосилюючої дії, який надає гумовим сумішам покращені технологічні властивості, більш якісне співвідношення кінетичних параметрів сірчаної
вулканізації при зниженому значенні енергії активації
відносно еластомерної композиції з рівномасовим
вмістом промислової кремнекислоти – білої сажі марки БС-120 (табл. 1).
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Таблиця 1
Реометричні характеристики еластомерних композицій на основі СКМС-30 АРК, що містять 10 мас. ч.
кремнекислоти
Тип кремнекислоти
Показник
відсутня
БС-120
SiO2-РЛ
Т=155 ºС
МHF, дН·м
18,1
20,4
20,4
МHF – МL, дН·м
14,4
15,7
16,3
(МHF – МL)нап. – (МHF – МL)ненап., дН·м
1,3
1,9
ts, хв.
22,3
14,4
16,2
tC90, хв.
37,6
29,3
29,3
Rv, хв.-1
k2, хв.

-1

6,5

0,18
Температурні коефіцієнти вулканізації
Кtс90
1,77
КRv
1,51
Кk
1,56
Ефективна енергія активації, Е, кДж/моль
69,0
Показано, що при додатковому введенні на лабораторних вальцях дослідний «алюмосилікат» надає
гумовим сумішам найвищу пластичність за Каррером
(0,45), що перевершує навіть показник контрольної
суміші без наповнювача (0,42). Виходячи з аналізу реокінетичних кривих процесу вулканізації при
155 ºС (рис. 1), введення в ненаповнену гумову суміш
10 мас. ч. дослідного «алюмосилікату» викликає зміну
тривалості індукційного періоду (скорочення) та ступеня зшивання (підвищення) СКМС-30 АРК. За вказаними ефектами впливу «алюмосилікат» перевершує
каолін та вигідно відрізняється від впливу білої сажі
БС-120 на кінетику сірчаної вулканізації. За посилюючою дією в гумах дослідний інгредієнт слід віднести
до наповнювачів з напівпосилюючою дією.
Тобто, досліджені екологічно безпечні мінеральні дисперсні матеріали – діоксид кремнію, отриманий з рисового лушпиння та «алюмосилікат» на основі вторинної сировини від виробництва соняшникової
олії можуть бути перспективними для розширення
асортименту вітчизняних напівпосилюючих мінеральних наповнювачів в еластомерних композиціях для
гумових виробів.

6,7

7,6

0,16

0,21

1,81
1,63
2,25
126,6

1,85
1,68
1,62
75,3

– наповнювач відсутній;
– БС-120;
– каолін;
– «алюмосилікат»
Рис. 1. Вплив 10 мас. ч. мінеральних наповнювачів на
кінетику вулканізації модельних еластомерних
композицій на основі СКМС-30 АРК при температурі
155 °С
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УДК 656.025.2

ОЦІНКА СЕРВІСНОЇ ЯКОСТІ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ
ПОСЛУГ
Вдовиченко В. О.
Забезпечення якості життя міського населення
потребує реалізації високого рівня всіх видів і форм
соціальних послуг. Умовою розвитку системи соціальних послуг є необхідність формування науково обґрунтованих підходів як до модернізації та оптимізації всієї системи соціального обслуговування, так і до
впровадження нових моделей соціальних механізмів
функціонування галузей які відповідають сучасним
тенденціям соціально-економічному розвитку суспільства. Серед соціальних послуг, які надаються міському населенню особливу роль займає транспортне
обслуговування, яке призначене забезпечити через
реалізацію пасажирообміну розвиток всіх сфер формування потенціалу міського середовища. Особливістю транспортного обслуговування населення міським
громадським пасажирським транспортом (МГПТ) є
необхідність обліку вимог і розбіжностей всіх видів
інтересів учасників транспортного процесу, які в значній мірі визначають функції і напрям підвищення
його ефективності. Наявність цільових протиріч у
структурі функціональних відносин вимагає створення моделі оцінки системної ефективності МГПТ, яка
базується на проведенні процедури оцінки сервісної
якості транспортних послуг. Сервісна якість транспортних послуг яка є об’єктом проведеного дослідження
має складну структуру, потребує формалізації її складу
відносно основних факторів її формування. Основною
проблемою оцінки сервісної якості транспортного обслуговування населення є необхідність обліку соціально-маркетингових особливостей її сприйняття, що потребує реалізації процедур верифікації переліку її якісних властивостей, реалізації принципів комплексності
її визначення та виділення характеру взаємного впливу
між споживачами транспортних послуг та МГПТ.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
використовувати методику SERVQUAL, яка має наукове обґрунтування, представлена логічно завершеною і підтвердила свою практичну пристосованість до
оцінки сервісної якості в сфері споживчих послуг.
Однак існуючий алгоритм даної методики потребує
його адаптації до специфічних умов надання пасажирських транспортних послуг, необхідна формалізація параметрів сервісної якості транспортного обслуговування та виділення фактор-стимулів сприйняття
споживачами транспортної послуги. В основу запропонованої методики оцінки сервісної якості міських
пасажирських транспортних послуг покладена ідея її
формування через сприйняття споживачами параметрів споживчої цінності, шляхом виділення рівня їх відповідності висунутим пасажирами маркетинговим
вимогам. Для цього в дослідженні на основі аналізу

соціально-маркетингових критеріїв транспортного обслуговування та їх властивостей обґрунтована структура
та склад показників сервісної якості транспортного обслуговування. Соціально-маркетинговими стимулами
формування сервісної якості міських пасажирських
транспортних послуг є: доступність, інформативність,
своєчасність, надійність, безпечність та комфортність
перевезень. Виділені стимули дозволяють реалізувати
принципи комплексності оцінки за рахунок їх відповідності критеріям якості споживчих послуг. На основі виділення стимулів сприйняття сервісної якості з
позицій їх соціально-маркетингових особливостей,
визначена структура споживчої цінності міських пасажирських транспортних послуг, яка складається з
трьох рівнів: технічного, рівня зручності отримання
послуги та рівня її споживчого потенціалу. Оцінка
сервісної якості транспортного обслуговування реалізується на основі запропонованого соціально-маркетингового підходу шляхом виділення розривів між відповідними рівнями його формування через розрахунок
стану відповідності технічної пропозиції МГПТ необхідним умовам потенційного рівня сервісної якості пасажирських транспортних послуг, які формуються на
технологічному рівні за умов повного забезпечення всіх
факторів транспортних потреб населення. Виходячи з
соціально-маркетингових принципів, забезпечення
потрібного рівня сервісної якості транспортного обслуговування досягається за умов відсутності міжрівневих розривів, що відповідає умовам сталого стану
структурних компонент системи транспортного обслуговування міського населення.
Перспективність розвитку даного дослідження
визначається аналізом його властивостей стосовно
характеру і рівня його адаптації до практичного використання. В якості переваг даного дослідження слід
відзначити впровадження сучасних принципів формування нормативів сервісної якості міських пасажирських транспортних послуг на основі верифікації і оцінки основних стимулів, які визначаються соціальномаркетинговим сприйняттям транспортної послуги.
На перевагу даного методу свідчить використання методики SERVQUAL, яка науково обґрунтована, має
логічну завершеність і широку практичну апробацію в
сфері споживчих послуг. Використання запропонованого підходу до оцінки сервісної якості транспортного обслуговування дає можливість проведення такої
процедури шляхом обліку і формалізації міжрівневих
зв’язків формування транспортної пропозиції з урахуванням характеру потреб пасажирів, що дозволяє забезпечити повноту інформаційного обміну між споживачами транспортної послуги та МГПТ.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Заріцький О. В.
Історія інформаційних систем аналітичної оцінки професійної діяльності (в закордонних держалах,
як правило, використовують поняття аналіз роботи –
job analysis) починається з робіт відомого класика наукової організації праці Ф. Тейлора та розробки «Керівництва для аналізу робіт» у 40-х роках минулого
сторіччя Міністерством праці США, яке діяло в державних установах більше ніж 50 років.
За більш ніж 60 років перші методики оцінок
зазнали суттєвих змін, що, по-перше, пов’язано із змінами у самих процесах виробництва та парадигмі
управління людськими ресурсами, по-друге, стрімкий
розвиток комп’ютерної техніки та інформаційних систем призвів до можливості автоматизації рутинних
операцій щодо обробки великих масивів даних аналізу.
Зазначені методики, як правило, реалізовані в
рамках однойменних комп’ютеризованих інформаційних систем, які умовно можна розділити на два типи. Перший тип схем реалізує внесення даних про
аналіз або безпосередньо в комп’ютер, або їх конвертують в систему з паперових опитувальних листів.
Комп’ютеризовані програми використовують в своїй
роботі заздалегідь визначені правила, які базуються
на алгоритмах оцінки, затверджені на підприємстві та
конвертують отримані дані у бали по кожній роботі.
До даного типу відноситься програмний продукт
0*NET, хоча дещо доопрацьований і до варіанту інтерактивної роботи.
Другий тип програм передбачає інтерактивне
введення даних фахівцем в предметній галузі та робітником (або групою робітників), який безпосередньо
відповідає за виконання роботи. До другого типу програмного забезпечення відносяться такі інформаційні
системи, як PAQ, CMQ, FJA.
Розглянуті інформаційні системи використовують лінійні алгоритми, як правило з порядковими шкалами оцінки, що потребує спеціальних методів обробки
інформації та суттєво зменшує валідність отриманих
оцінок роботи в зв’язку з нелінійністю характеристик
моделей та, в певних випадках, неможливістю їх описання у відносних або абсолютних шкалах.
Проблема полягає у необхідності введення
принципів теорії нечітких множин та використання
елементів штучного інтелекту для збільшення валідності даних моделювання та відповідно аналітичних
оцінок для сутностей, які не можуть бути описані лінійними величинами та є слабо структурованими.
Взагалі питання розробки інформаційних систем, заснованих на знаннях, не розглядалося з погляду теоретичних підходів та практичної реалізації за допомо-

гою відомих декларативних мов програмування, і саме цьому питанню присвячено роботу. Тобто об’єктом дослідження є як методика розробки, так і сама
експертна система класифікації та аналітичної оцінки
професійної діяльності.
Не менш важливим фактором, який визначив
напрямок дослідження є процес постійних суттєвих
змін у професіях майбутнього щодо їх автоматизації
та інтелектуалізації, що вимагає наявності інструментальних засобів для їх класифікації з метою визначення базових принципів підготовки фахівців.
Існуючі методи обробки інформації не дозволяють отримати задовільний результат аналізу роботи
з погляду валідності, оскільки дані носять слабо структурований характер, саме тому автором пропонується використовувати теорію нечітких множин для опису факторів структурної моделі професійної діяльності з подальшою реалізацією в експертній системі.
Автором роботи у ході дослідження отримані
наступні результати:
1. Розроблено інформаційні моделі базових
елементів структурної моделі професійної діяльності:
прийняття рішення, комунікацій, кваліфікаційного рівня, рівня компетенцій та змісту операцій.
2. Описано за допомогою теорії нечітких
множин атрибути факторів моделі, які є слабо структурованими.
3. Розроблено шаблони фактів та правил експертної системи з використанням синтаксису декларативної мови програмування – CLIPS.
4. Запропоновано архітектуру інформаційної
експертної системи для реалізації задач класифікації
та аналітичної оцінки.
Отримані результати дозволяють формалізувати теоретичні засади розробки та практично реалізувати інформаційну технологію класифікації та аналітичної оцінки професійної діяльності. Особливістю
розробленої архітектури є поєднання фактів та правил
різних областей знань в класичних блоках системи
шляхом їх індексації. Запропонований підхід дозволить суттєво зменшити навантаження на обчислювальні ресурси шляхом уніфікації та стандартизації шаблонів фактів та правил, що дозволить уникнути дублювання базових модулів системи щонайменше у три
рази. Поєднання фактів різних предметних областей
стало можливим завдяки розділенню даних від знань
за допомогою машини логічного виводу. Таке розділення даних (фактів) та знань дозволило досягнути
необхідної модульності та забезпечення паралельності процесів обробки даних.
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ANALYSIS OF MARKET CURRENT STATE AND HISTORICAL ROOTS OF ICE WINE
PRODUCTION
Ostapenko V., Tkachenko O., Iukuridze E.
Nowadays premium wine market is expanding by
new wine styles distinguished atypical methods of production, consequently, affecting the quality of finished
goods. In addition, changes in economic conditions of the
functioning of wineries, increased competition with foreign producers indicate the need to further exploring the
issues of progress of the wine industry and find solutions
to the problems hindering the development of wineries.
Number of ice wine companies is increasing every
year due to unique chemical composition and consumer
demand. Unfortunately, processes associated with outputs
of exclusive wines are examined only by Canadian winemakers in scientific literature. Exactly the climate contributed the emergence of special dessert wine called ice wine.
Ice wine is a wine of over-ripe grapes harvested during the
first frost, carefully selected and pressed by hand.
Despite of the strict requirements in non-classic
technology that largely influence on obtaining of frozen
grapes in winter season, other companies and wineries
have included ice wine to their product offering. Pointedly, popularization of ice wine implement is increasing annually inside producing vine growing states. This is evident from the fact that almost 32 % viticulture segments
worldwide represent premium sectors through ice wine.
Percentage ratio between countries produced ice wine was
highlighted according to it Germany, the Czech Republic
and Austria are the top lands of premium drinks in Europe.
This study surveyed comprehensive information
related to first ice wine producers and present definition
of rare wine production that are the objectives of current
research. Thus, data about primary frozen vintages, wine
regions in each producing country and famous winemakers had influenced the expanding of dessert special styles
were described; differences in the titles wines were
shown. After the experience of the Germans in winter
technology, other countries also began to introduce the

wine of the premium segment. The current state of production and the wineries, which produce special wine,
were reviewed and enterprises developed winter technologies were highlighted in the North America, Europe and
Asia. Currently, the Niagara Peninsula region, Ontario is
suggested the top producer internationally. The major of
wineries are located between the Great Lakes of Ontario
and Erie micro-climate of that exhibit conditions are conducive to the growing the late harvest varieties. The wine
industry in Canada only through the introduction of ice
wine began to increase at a remarkable pace switching to
wine quality grapes. Placement of the wineries, their
number and ranges of ice wine were represented and argued according to agro-climatic conditions of each producing lands.
Ice wine production has been involved not only by
enterprises to expand its product range and the higher education institutions in order to obtain new data from beverage processes. Such instructions of high education as
the Jagiellonian University (Poland) and the University of
Hasselt (Belgium) were the first in ice wine production
inside own area.
The entire world situation referring the existing of
ice wine producers in the main regions of European and
other territories supplemented special beverages to their
profiles suggesting by our study afford an opportunity to
fully understand the significant centres of production and
changes in wine market supply. Climate conditions, experience of winemakers and emergence of grape varieties
are the main keys for developing ice winemaking.Furthermore, current research can conduce to the further publications of ice wine data compositions from different producing areas to evaluating of sensory and physical-chemical parameters and, perhaps, to find the solutions of challenges in ice wine production considering the
experiences of each countries.
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ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ІТ-КОМПАНІЯХ
Форкун Ю. В., Длугунович Н. А.
Віддалена робота та використання територіально розподілених проектних команд в сучасних умовах
є життєвою необхідністю. Особливо це стосується
сфери ІТ-аутсорсингу. Це обумовлено високою динамічністю та мінливістю сфери інформаційних технологій, яка вимагає постійного пошуку інновацій при
розв’язку бізнес-задач клієнтів.
Територіально-розподілені команди ІТ-компаній повинні мати можливість ефективно функціонувати в умовах зміни робочого середовища, в якому
часові межі, географічна відстань, відмінності в корпоративній культурі, різні мови спілкування, різні
нормативні, або законодавчі вимоги можуть досить
суттєво перешкоджати виконанню навіть найпростіших задач. За таких умов для успішної роботи необхідні якісні комунікації та особиста взаємодія
учасників команди. Cтворити сприятливі умови для
сумісної роботи вдається далеко не всім компаніям.
Таким чином, об'єктом проведеного дослідження
виступає система комунікаційної діяльності в територіально розподілених проектних команд ІТкомпаній.
В ІТ-компаніях фізичний офіс є лише допоміжним пунктом, а більша частина проектів переноситься
у віртуальний простір, де безпосередньо і здійснюються комунікації при роботі над проектом. Тому гарантією успішної роботи є якість комунікацій та особистої взаємодії учасників команди, а створення
сприятливих умов для сумісної роботи працівникам
ІТ-компаній.
І тут виникає цілий ряд проблем, що стосуються організації роботи у віртуальному просторі територіально розподіленої команди: забезпечити членам
проектної команди сумісну роботу над проектом, мотивувати та управляти членами територіально розподіленої команди, забезпечити згуртованість територіально розподілених проектних команд для досягнення
цілей проекту, впровадити стандарти корпоративної
культури тощо.
Тому, актуальною проблемою на теперішній
час є формування системи комунікацій в ІТкомпаніях, які б вирішували поставлені проблеми та
забезпечували сумісну роботу членів територіальнорозподіленої проектної команди.

Дослідження в цій галузі проводилися такими
зарубіжними та вітчизняними дослідниками, як Джек
Ніллес, Джеймс Гербслеб, Ребекка Грінтер, львівська
школа вітчизняних дослідників під керівництвом професора Андрія Пелещишина.
Однією з недосліджених задач залишається проблема формування системи комунікацій в ІТ-компаніях,
яка б забезпечувала успішне розв’язання задач, що виникають в процесі розробки програмного забезпечення
та сприяла згуртованості проектних команд.
Для вирішення даної проблеми формування системи комунікацій в ІТ-компаніях спочатку визначається, які саме види комунікації, можуть використовуватися у територіально розподілених проектних
командах як віддалені комунікації.
В дослідженні проведено аналіз комунікацій в
ІТ-компаніях, та здійснено класифікацію віддалених
комунікацій в територіально розподілених проектних
командах.
На основі здійсненої класифікації комунікацій,
що виникають в процесі роботи над проектом в ІТкомпанії, встановлено задачі, які необхідні ІТкомпанії для успішної роботи над проектом:
– підтримувати колективну роботу при розробці програмного забезпечення;
– забезпечувати комунікації в процесах управління командою;
– сприяти формуванню та розвитку корпоративної культури.
Розроблена класифікація та сформовані авторами задачі покладені в основу моделі системи комунікацій з використанням нових сучасних інструментів, що дають змогу координувати роботу працівників
ІТ-компаній (аутсорсингових компаній), які використовують таку форму організації праці як територіально розподілені команди.
Завдяки цьому досягається ефективність в вирішенні питань роботи над проектами загалом, та і у швидкому вирішенні поточних питань і задач, що
з’являються в процесі розробки. Що, в свою чергу, підвищує як працездатність, так і економічну ефективність
проекту в цілому. Завдяки цьому розв’язуються цілий
ряд проблем управлінського напряму, з якими стикаються керівники територіально-розподілених команд.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОЦЕСУ
ЕЛЕКТРОЛІЗУ НА ФІЗИЧНІ І ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКУ ЗАЛІЗА
Чераньов Р. М., Внуков О. О., Рослик І. Г.
У прокатному виробництві металургійних підприємств України утворюється велика кількість окалини, яка знаходить обмежене застосування і скидається
в шламонакопичувачі. Шлами неоднорідні за складом і
можуть містити від 10 до 95 % окалини, від 10 до 50 %
масел і від 3 до 80 % води. Окалина містить до 70 % заліза, що робить її використання вигідним.
Утилізація окалини викликає великі труднощі,
особливо дрібної з вторинних відстійників, що містить до 20–30 % масел. Основні шляхи її переробки –
хімічне і термічне знежирення, однак, ці процеси є
дорогими, порошкова металургія має змогу переробляти ці відходи та отримувати хімічно чисті залізні
порошки, що є об’єктом проведеного дослідження.
Для вирішення даної проблеми запропоновано використовувати метод електролізу водних розчинів, що полягає у оптимізації параметрів електролізу з
метою отримання електролітичного порошку заліза з
певними фізичними і хімічними властивостями. Проте завданням дослідження є також оцінка ступеню
впливу параметрів електроосадження і вивчення спільного впливу різних чинників електролізу на процеси структуроутворення та властивості синтезованого
порошку заліза.
У дослідженні проведено цикл експериментів
по детальному вивченню впливу основних технологічних чинників процесу електролізу на фізичні та хімічні властивості порошку заліза. Вивчено вплив щільності струму на катоді, швидкості циркуляції та температури електроліту на вихід за струмом та середній
розмір частинок порошку заліза.
Підвищення щільності струму сприяє утворенню більшої кількості дрібної фракції порошку. З
ростом щільності струму збільшується вплив також
іншої групи факторів, що послаблюють дифузійні
утруднення, а саме, перемішування електроліту
сприяє виділенню водню і посиленню конвективних потоків, що утворилися під впливом джоулева
тепла, що виділяється, та зростаючої швидкості
зміни концентрації в приелектродних шарах. Внаслідок зазначених явищ при високій щільності
струму подальше подрібнення осаду припиняється і
з'являється можливість отримання порошків, більш
стабільних по дисперсності.

Вплив температури на закономірності процесу катодного відновлення іонів металу протилежно
впливу щільності струму. З підвищенням температури
катодна поляризація зменшується, осади стають
більш крупнокристалічні, зростає гранична щільність
струму. Такий вплив температури на катодну поляризацію пов'язаний зі збільшенням швидкості дифузії
іонів. Відповідно, зменшується величина перенапруги
виділення іонів металу з розчину. Експериментальні
дослідження впливу температури електроліту, на ефективність процесу катодного виділення залізного порошку показали незначне (в деяких випадках зменшення) підвищення виходу за струмом металу при
збільшенні температури в межах від 40 до 80 ºС, за
рахунок зростання концентрації іонів металу біля катодної зони.
При високих швидкостях циркуляції утворюються частинки порошку з менш розвиненою поверхнею, в той час як висока щільність струму дає можливість отримання порошку з добре розвиненою дендритною формою. Тому для отримання дисперсних порошків заліза (в тому числі за рахунок подальшого розмелювання отриманого осаду) можна рекомендувати
вести процес електролізу при підвищеній щільності
струму і помірній швидкості циркуляції електроліту.
З розглянутих факторів процесу електролізу
однозначно найбільш значний вплив на досліджувані вихідні параметри має циркуляція електроліту.
Підвищення швидкості циркуляції призводить до
зменшення різниці концентрації іонів заліза біля катоду і в глибині електроліту. Таким чином, запас іонів, які розряджаються в прикатодному шарі, збільшується, формування і зростання кристалів буде відбуватися більш рівномірно, а осади порошку заліза
будуть виходити грубозернистими з підвищеною насипною вагою.
Показано залежність виходу за струмом та
середнього розміру частинок від вище зазначених
чинників. Отриманий результат дає змогу отримувати
на 99,5–99,9 % хімічно чисті порошки заліза, з різним
розміром частинок та досить високим виходом за
струмом 65–98 %. Завдяки цьому досягається висока
продуктивність цього виду переробки окалини та хімічна чистота готової продукції.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АТМОСФЕРОСТОЙКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Гузий С. Г., Теренчук С. А., Аль Мусаи Д. Х. А.
При проектировании современных систем защитных покрытий важным является выбор наиболее оптимальных проектно-экономических решений, предусматривающих уход от традиционной схемы подготовки металлической поверхности под окраску. Инновационным является совместное использование экологически чистых преобразователя ржавчины «Contrrust»
(ЧП “Руслан и Людмила”, г. Киев, Украина) с последующим нанесением на его поверхность защитного
покрытия на основе геоцемента (НИИВМ, г. Киев,
Украина), что и есть объектом данного исследования.
Однако широкое внедрение разработанной системы
защиты металлоконструкций от атмосферной коррозии
сдерживается из-за достаточно продолжительных испытаний на атмосферостойкость и стойкость к солевому туману.
Изучены адгезионные свойства составляющих
разработанной системы защитных покрытий и обобщены результаты адгезионных испытаний геоцементного покрытия, нанесенного на металл полимерную
пленку хелатного типа, образованную в результате
прохождения окислительно-восстановительных реакций составляющих преобразователя ржавчины «Contrrust» и продуктами коррозии металла. Несмотря на
диаметрально противоположный рН двух основ, не
отмечено следов отторжения покрытия от пленки, отставания и вздутий, шелушения и прочих дефектов
даже и после термического воздействия пламенем газовой горелки (рис. 1, поз. 5).
Адгезия, определенная методом нормального
силового отрыва, при средней толщине хелатной
пленки 117 микрон составляет 1,8–6,1 МПа, а геоцементного покрытия при средней толщине 550 микрон,
нанесенного на хелатную пленку, составляет 1,7 МПа,
что, соответственно, в 3–10,2 и 2,83 раза выше от
нормативных требований (не ниже 0,6 МПа).
Очевидно, что разработанная авторами система
защитных покрытий, по сравнению с известными полимерными защитными композициями, является наиболее доступной и экономически оправданной при
защите металлоконструкций от атмосферной коррозии потому, что отпадает необходимость в предварительной подготовке металлической поверхности, т. е.

очистки от ржавчины, что позволит снизить стоимость и время проведения окрасочных работ.

а

б
Рис. 1. Пример применения разработанной системы защитных покрытий “Преобразователь ржавчины
«Contrrust» + атмосферостойкое геоцементное покрытие”: а – для защиты от атмосферной коррозии на образцах из стали Ст3пс; б – из электротехнической стали;
1 – коррозионные участки стали; 2 – участок стали после
воздействия преобразователя ржавчины – хелатная
пленка сине-черного цвета, содержащая ион железа;
3 – контактная зона между геоцементным покрытием и
хелатной пленкой; 4 – атмосферостойкое защитное покрытие на основе геоцемента; 5 − состояние поверхности
защитного покрытия на основе геоцемента после воздействия пламени газовой горелки (Т=1100 °С)
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ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ И ЭКЗОГЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА КАЧЕСТВО
БЕЛЫХ СТОЛОВЫХ ВИН
Ткаченко О. Б., Каменева Н. В
Украина имеет большой потенциал для выпуска продукции, которая может отражать особый
уникальный стиль вина. Статистика потребления тихих легких вин является четким показателем намеченных тенденций, так как эти вина – ключевой сегмент современного мирового рынка вина. Рынок
движется к разнообразию, ведь это главный фактор,
определяющий сферу предпочтений потребителя в
сортах и стилях вина. Мировое производство винограда продолжает увеличиваться, несмотря на сокращение площадей, занятых под виноградники.
Украина входит в число тех немногих стран, которые находятся между 46-м и 47-м градусами северной широты, то есть на одной параллели с самыми
знаменитыми винодельческими регионами Франции.
Поэтому именно с нашего винограда можно изготавливать высококачественные марки вин, которые ценятся во всем мире.
Одним из резервов увеличения выхода и качества продукции виноградарства является применение регуляторов роста. Список химических препаратов, способных изменять интенсивность физиологических процессов растений в направлении улучшения
хозяйственно ценных признаков или получения признаков, желаемых практику, постоянно пополняется,
кроме этого интенсивное развитие органичного земледелия требует применение новых эффективных
препаратов, которые в первую очередь будут соответствовать требованиям безопасности.
Авторами было установлено влияния регуляторов роста Биолан и Вымпел на качество винограда
и виноматериалов классических белых сортов Алиготе и Ркацители.
За время проведения исследований были использованы основные методы, учеты и анализы в виноградарстве и виноделии, по определению биометрических показателей, урожайности, качества винограда, химический и органолептический анализы виноматериалов, данные результатов обработаны методами вариационной статистики.
Проведенные опыты на виноградных насаждениях сортов Алиготе и Ркацители показали существенное влияние препаратов Биолан и Вымпел на

урожай и качество винограда и вина. Урожайность
винограду увеличилась на 18–25 %.
Накопление сахаров в винограде имеет большое технологическое значение. Именно по этому показателю, как правило, определяют сроки сбора винограда, а также в дальнейшем прогнозируется показатель объемной доли спирта в виноматериалах. При
использовании препарата Вымпел, который имеет экзогенное происхождение, массовая концентрация сахаров в соке ягод по сортам винограда Алиготе и Ркацители увеличивалась, соответственно на 6,8–9,7 %,
больше контроля. При использовании препарата Биолан, который имеет эндогенное происхождение массовая концентрация сахаров в соке ягод по сортам винограда Алиготе и Ркацители увеличивалась, соответственно на 10,2–15,2 %, больше контроля.
Принято считать, что оптимальные значения
титруемой кислотности для белых сортов винограду
должно находиться в пределах 6,0–10,0 г/дм3. В дальнейшем, в процессе приготовления виноматериалов,
концентрация кислот влияет на сложение аромата и
вкуса готовой продукции. Проведенные исследования
показали, что применение препаратов Вымпел и Биолан, незначительно снижает титруемою кислотность,
что позитивно влияет на органолептические показатели виноматериалов.
В ходе проведения анализа физико-химического состава сусла, было установлено, что виноград,
обработанный препаратами Биолан и Вымпел, отличался показателями, необходимыми для производства
высококачественных белых столовых вин. Органолептическая оценка показала, что виноматериалы из винограда, обработанного эндогенным препаратом Биолан,
отличались более высокими качественными характеристиками, дегустационный бал составил 7,8 и 7,9 против
7,6 на контроле, соответственно по сортам Алиготе и
Ркацители.
Экономический анализ показал целесообразность применения при выращивании белых сортов
винограда Алиготе и Ркацители препаратов Биолан и
Вымпел. Уровень рентабельности в опытных вариантах возрос на 17–40 % по сравнению с контрольным
вариантом.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГЛИНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АДСОРБЕНТУ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО ОБ’ЄМУ ПРИ ПРОВЕДЕНІ ІНТЕРВАЛЬНИХ НОРМОБАРИЧНИХ ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ
Сліпченко В. Г., Полягушко Л. Г., Канчуківський П. І.
З огляду на несприятливий для здоров’я людини екологічний стан навколишнього середовища та
особливості існування людини в нинішньому суспільстві (малорухливий спосіб життя, тривале перебування в погано провітрюваних приміщеннях) в медичній
практиці активно почали використовуватися немедикаментозні методи підвищення стійкості організму
людини до негативних факторів, які б не вимагали від
користувача великих затрат часу та коштів. Одним з
таких методів є інтервальні нормобаричні гіпоксичні
тренування, для проведення яких використовуються
гіпоксикатори. Такий пристрій вітчизняного зразка
створено в НТУУ «Київський політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського» спільно з ДУ «Інститутом геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».
Пристрій відноситься до гіпоксикаторів ререспіраторного типу, в яких необхідно використовувати
поглинач вуглекислого газу для підтримання його
нормального рівня в газовій гіпоксичній суміші,
тому при розробці конструкції велике значення має
об’єм поглинача. Об’єктом дослідження є поглинальні властивості адсорбенту для визначення необхідного об’єму при проведенні гіпоксичних тренувань індивідуально кожному пацієнтові. Дана задача ускладнена тим, що необхідно визначати параметри дихальної системи без проведення додаткового медичного обстеження.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
математичну модель, яка відображає співвідношення
фізичних характеристик людини та параметрів дихальної системи. Це дозволяє розрахувати кількість адсорбенту вуглекислого газу за такими параметрами:
ріст, вік, тривалість процедури, поглинаюча здатність
адсорбенту.
Пацієнт
1
2
3
4
5

Ріст
178
178
150
180
167

Вік
22
28
26
30
26

Авторами виведено такі формули для визначення кількості поглинача вуглекислого газу для кожної людини під час дихання гіпоксичною сумішшю на
заданому проміжок часу:
– для жінок:
Mab=0,16*t*H*(21,78–0,101*A)/ACCO2,
– для чоловіків:
Mab=0,16*t*H*(27,63–0,112*A)/ACCO2,

де Mab – маса поглинача вуглекислого газу, грам; t –
тривалість сеансу гіпоксичних тренувань, хвилин; H –
ріст пацієнта, см; A – вік пацієнта, років; ACCO2 – поглинальна здатність адсорбенту вуглекислого газу, л/кг.
У реальних дослідженнях брали участь 5 пацієнтів віком від 22 до 30 років.
Для них було розраховано об’єм адсорбенту,
враховуючи їх вік та ріст для сеансів тривалістю
20 хвилин та поглинаючою здатністю адсорбенту вуглекислого газу 140 л/кг. Результати досліджень наведені в табл. 1.
Після проведення експериментальних досліджень було визначено, що лише 20 % адсорбенту
утратили свої поглинальні властивості. Тому необхідно провести подальші дослідження для визначення
оптимальної кількості поглинача. Отримані результати імовірно пов’язані з тим, що в формулі не враховується період поступового зниження кисню в газовій
суміші, а також з тим, що використовували середні
значення частоти дихання і концентрації вуглекислого газу в повітрі, що видихається, не враховуючи похибки. Тому необхідно провести додаткові дослідження та ввести коригуючі коефіцієнти. Результати
досліджень будуть в наступних роботах.
Таблиця 1
Результати розрахунків
Стать
Розрахована маса поглинача
Чоловіча
102,4 грам
Чоловіча
101 грам
Жіноча
65,7 грам
Чоловіча
100 грам
Жіноча
73 грам
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ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ПОШУКУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
Мороз Б. І., Костенко Д. Є., Костенко В. В.
Весь прогрес цивілізації в цілому та конкретно
сучасний рівень інформаційно-аналітичної роботи,
показують тенденцію зменшення ролі природнього
інтелекту в процесах інтелектуальної діяльності, перекладання її на автомати, а також підвищення інтелекту в системах, які повинні допомагати, а потім і
направляти дослідження даних залежно від їхнього
контенту. Зростання об’ємів інформації, яка є необхідною для прийняття рішень, призводить до різкого
збільшення кількості документів. Отже, традиційні
методи роботи з документами стають менш ефективними. На сьогоднішній день інформаційний пошук
швидко стає основною формою доступу населення до
інформації у суспільстві. Користувачу потрібні досконалі засоби пошуку інформації. У даному випадку
річ може йти про швидкий доступ до потрібних даних
або послуг. Ефективність сучасних інформаційнопошукових систем (ІПС) визначається, насамперед,
рівнем релевантності та пертинентності в сфері вдосконалення організації запитів користувачів, пошуку за
параметрами, за рахунок кластеризації, пошуку за подобою, ранжирування відгуків, використанням «сюжетних підходів», всебічного використання семантичних методів (у тому числі із застосуванням автоматичного угрупування документів за класифікатором,
автоматичним визначенням раніше незаданих або
слабоструктурованих документів, ранжуванням документів за змістовою релевантністю, автоматичним
аналізом і змістовним перетворенням запитів, виявленням семантично подібних документів порівняно з
еталоном).
Об’єктом дослідження тез є розробка покращеного алгоритму пошуку інформації у сукупності документів. Необхідність вдосконалення процесу пошуку обумовлена наступними причинами:
1. Неструктурований характер інформації більшості електронних документів не дозволяє застосувати
традиційні механізми її обробки і аналізу. Неструктуровані дані становлять більшу частину інформації, з якою
мають справу користувачі. Ці дані становлять не менш
90 % всієї інформації, а 10 % – це структуровані, впорядковані дані.
2. Необхідно зробити пошук динамічним і зручним для користувача. Для будь-якого типу запиту, що
виникає в практичній діяльності, повинні бути знайдені
адекватні знання в інформаційному просторі.
3. Експонентне зростання кількості документів є
причиною все більш зростаючих труднощів пошуку необхідних документів та організації їх у вигляді структурованих за змістом сховищ. При збільшенні простору

пошуку пропорційно зростає і кількість документів у відгуку пошукової системи.
4. Відсутність стандартизованих механізмів семантичного індексування також негативно впливає на
ефективність роботи з документами.
Для вирішення подібного роду проблем необхідно розширити поняття традиційного документа: з документом необхідно пов'язати метадані, що дозволяють інтерпретувати й обробляти інформацію, яка зберігається
в цьому документі, тобто включити в документ інформацію, яка описує структуру і семантику його змісту. В
роботі пропонується використання семантичного пошуку як одного з можливих варіантів вирішення проблем
пошуку інформації.
З’ясовано, що для ефективного семантичного
пошуку необхідна інформація про предметну область,
про властиві їй поняття та відношення між ними, а також про обмеження, які існують між відношеннями. Таку інформацію прийнято називати онтологією. Онтологічна модель може бути використана як для повнотекстового пошуку, так і для окремої класифікації. Для побудови онтології потрібно формальне декларативне подання чітко організованих конструкцій, які містять у собі словник термінів тематичної області, опис визначень
цих термінів, існуючі взаємозв'язки між ними, і взагалі –
теоретично можливі й неможливі взаємозв'язки. Обов’язковим у системі пошуку повинен бути процес «самонавчання» системи. Вважається, що цей процес дозволить ліквідувати ситуації з термінами або назвами,
які записуються некоректно у базі даних. Наприклад:
Ostin або Austin, Kyiv або Kiev, Dnipro або Dniepro. Важливість дослідження авторів цих тез, пов’язаного з онтологіями, обумовлена також тим, що знання, яке не
описане і не тиражоване, в кінцевому рахунку стає застарілим і непотрібним. Навпаки, знання, яке поширюється, є генератором нових знань. Звідси виникає ще
один з майбутніх напрямків дослідження – вирішення
проблеми старіння інформації. Авторами здійснюється
процес практичної реалізації програмних засобів семантичного пошуку, який би надавав результати не тільки
за заданими словами з запиту, але й за еквівалентними за
сенсом. При цьому приділяється увага засобам пошуку
по тексту на основі шаблонів – регулярним виразам.
Шаблон описує закономірність, якій повинні підкорятися шукані послідовності символів у тексті. На даний момент розроблено деякі компоненти системи, функціональне призначення яких – надавати можливість пошуку в
неструктурованих текстових документах за різними
критеріями, а також формувати регулярні вирази та
N-грами для здійснення нечіткого пошуку.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАДИГМЫ МУЛЬТИАГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ КООРДИНАЦИИ В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДАЦИЕЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРА
Ляшенко Е. Н., Кирийчук Д. Л.
Эффективность мероприятий по предотвращению возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (ЧС ПХ)
напрямую зависит от скоординированных действий
центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС
Украины), а также различных специализированных
подразделений и формирований, участвующих в аварийно-спасательных и других видах работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение ущерба окружающей природной среде
и материальных потерь, а также на прекращение действия характерных для ЧС ПХ опасных факторов.
Решения о проведении работ по предотвращению возникновения и ликвидации ЧС ПХ зачастую
принимаются в различных трудно предсказуемых нештатных ситуациях. Влияние факторов неопределенности и субъективности, а также наличие динамических возмущений различной природы приводят к
необходимости постоянной корректировки принятых
решений. Кроме того, чем выше сложность и масштаб
ЧС ПХ, тем труднее обеспечивать координационное
взаимодействие привлекаемых подразделений и формирований. А складывающийся в условиях ЧС ПХ
дефицит времени на принятие решений усугубляет
проблему координации, которая становится трудноразрешимой.
Таким образом, развитие теоретического базиса
координации в условиях неопределенности, неполноты информации о ЧС ПХ, дефицита времени на принятие решений о проведении мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и ликвидацию последствий ЧС ПХ является важной и актуальной научной проблемой.
Для решения данной проблемы предложено
свести задачу координации в системе оперативного

управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций
природного характера (СОУ ЧС ПХ) к задаче поддержки целенаправленного кооперативного принятия
решений, что позволило сформулировать подзадачи
координации решений и координации действий, а также выделить явную и неявную формы координации.
Авторами проведена структурная декомпозиция СОУ ЧС ПХ. В результате чего были выделены
территориальные и функциональные подсистемы, а
также четыре уровня управления системой: общегосударственный (ликвидация ЧС, которые развиваются
на территории двух и более областей); региональный
(ликвидация ЧС, которые развиваются на территории
двух и более административных районов); местный
(ликвидация ЧС, которые выходят за границы потенциально опасного объекта); объектовый (ликвидация
ЧС, которые разворачиваются на территории объекта
или самом объекте, и последствия которых не выходят за границы объекта).
Проведенная четырехуровневая декомпозиция
системы предоставила возможность реализации многоагентной модели.
На основе предложенной модели неявная координация может быть реализована посредством механизма совместного поиска решений агентами, а явная
координация – посредством механизма согласования
планов агентов. Подзадачу координации решений целесообразно решать в процессе планирования активности агентов, а подзадачу координации действий – в
процессе выполнения планов, динамически корректируя их под воздействием внешних возмущений.
Реализация предложенных механизмов для решения подзадач координации решений и действий в
явной и неявной формах позволяет получить искомое
решение задачи координации сил и средств в системе
оперативного управления ликвидацией чрезвычайных
ситуаций природного характера.
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УДК 519.876.2:336

ОБОБЩЕННЫЙ ТРЕХМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ РАСХОДОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПОДЧИНЕННЫМ ПРЕДПОСЫЛКАМ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ИТ АУДИТА
Нескородева Т. В.
В настоящее время актуальной научнотехнической проблемой финансово-экономической
сферы является автоматизация процессов обработки
информации при аудите финансово-экономической
деятельности предприятий средствами информационных технологий, которые являются объектом исследования. Существующие на сегодняшний день модели, методы анализа и ИТ аудита позволяют автоматизировать только отдельные процедуры или провести
аналитические процедуры в специальных случаях. Их
применение не позволяет реализовать комплексный
многоуровневый анализ. Экспертные системы аудита
не адаптивны к новым техникам фальсификаций.
Для решения данной проблемы в работе Нескородевой Т. В. «Структурные составляющие методологии создания и применения информационной
технологии обобщенного многомерного анализа данных бухгалтерского учета», опубликованной в рамках
XIII міжнародної конференції «Контроль i управління
в складних системах (КУСС-2016)», м. Вінниця,
3–6 жовтня 2016 р., определены структурные составляющие методологии создания и применения информационных технологий обобщенного многомерного
анализа данных синтетического учета по направлениям преобразований подчиненным предпосылкам бухгалтерского учета в соответствии с этапами, закладываемыми в основу методологии.
В данной работе на основании системного анализа преобразований подмножеств расходов по направлениям подчиненным предпосылкам Пd, d = 1,3
(П1 – осмотрительность, П2 – полнота, П3 – периодичность) и их комбинациям, а также теории множеств
разработана структурная модель обобщенных закономерностей подмножеств данных расходов, которые
характеризуют закономерности осуществления расходов предприятия и включает следующие подмножества моделей:

1) характеристик (мощность, размерность)
множеств, которые характеризуют разнообразие и
масштаб деятельности предприятия: количество операций, видов хозяйственных средств и источников,
преобразование которых происходит в результате деятельности предприятия (количество видов запасов,
поставщиков, покупателей и т. д.);
2) свойств множеств анализа (замкнутость,
открытость, предельные точки) множеств, которые
характеризуют экономическую деятельность предприятия с точки зрения достижения предельных значений по различным параметрам;
3) структуры (плотность, изолированные, точки сгущения) множеств, которые характеризуют непрерывность и равномерность экономической деятельность предприятия, например, по времени, или
другим параметрам;
4) взаимосвязей элементов множеств, которые
характеризуют закономерности осуществления однотипных (по одному или нескольким параметрам) операций за период t.
Данная модель позволит реализовать полный
(согласно теории множеств) анализ данных подмножеств на противоречивость по характеристикам разнообразия и масштабов деятельности предприятия,
равномерности и непрерывности, предельных состояний, совершения однотипных операций.
На основании структурной модели закономерностей и функциональной структуры преобразований
данных расходов разработана структурная модель
обобщенного трехмерного анализа по направлениям
подчиненным предпосылкам Пd, d = 1,3 и их комбинациям. Данная модель дает возможность реализовать
многовариантный комплексный анализ по характеристикам деятельности предприятия, по начальным и
проверяемым данным (по трем видам параметров: работ, этапов, периодов).
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УДК 637.134

ГОМОГЕНІЗАЦІЯ ЖИРОВОЇ ФАЗИ МОЛОКА В ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ З
РОТОРОМ, ЩО ВІБРУЄ
Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О.
В сучасних технологічних схемах виробництва молочної продукції, зважаючи на високі енерговитрати найбільш розповсюджених – клапанних машин, існує тенденція до зниження енерговитрат при
проведенні процесу гомогенізації. Один з перспективних шляхів підвищення енергоефективності гомогенізації є дослідження та розробка різновиду роторно-пульсаційного апарата – пульсаційного апарату з вібруючим ротором (ПА з ВР), який є об'єктом
проведених досліджень. Гомогенізація у такому апараті дозволяє отримати великі значення прискорення
потоку емульсії та використати явище резонансу, що
позитивним чином впливає на якість та енерговитрати апарату. Однак конструкція такого апарату є новою і практично не дослідженою, тому для висновку
про ефективність використання ПА з ВР необхідні
теоретичні й експериментальні дослідження, завданням яких є встановлення зв'язку його конструктивних, кінематичних, технологічних та енергетичних
параметрів з дисперсними показниками молочної
емульсії після обробки.
Принцип гомогенізації в ПА з ВР полягає в
наступному. При обертанні ротора ПА з ВР його
отвори періодично збігаються та перекриваються з
отворами статора, змінюючи площу прохідного перерізу переривнику РПА. При обертанні ротора з лопатками, встановленими всередині ротора, створюється відцентровий тиск рідини. При періодичній
зміні площі переривника, в його каналах відбуваються пульсації тиску та швидкості молока. При вібрації ротора вздовж власної вісі, також утворюються
пульсації тиску. Частота обертання ротора узгоджена з частотою обертання валу кривошипу таким чином, що ці пульсації накладаються і підсилюють одне одного.
Для проведення аналітичних досліджень була складена розрахункова схема ПА з ВР і визначені
рівняння швидкості емульсії при проходженні отворів переривника, миттєвого прискорення та середнього прискорення в залежності від конструктивних,
кінематичних та технологічних показників апарата.
Встановлено, що для підвищення ступеня диспергування жирової емульсії необхідно підвищувати частоту обертання й амплітуду коливання та діаметр
ротора, зменшувати кількість отворів у роторі, довжину статора, ротора та зазор між ними. В процесі
проведених раніше досліджень висунута гіпотеза
про ключову роль прискорення емульсії в процесі
диспергування жирової фази молочної емульсії в ПА
з ВР. Для перевірки цієї гіпотези розроблена лабора-

торна установка для проведення експериментальних
досліджень гомогенізації молока в ПА з ВР, яка дозволяє змінювати частоту обертання і амплітуду коливання ротора. Для визначення дисперсних показників молока використовувався метод вимірювання
жирових кульок з мікрофотографій, отриманих за
допомогою оптичного мікроскопа та цифрової камери і комп'ютерної системи. В результаті експериментальних досліджень встановлений взаємозв'язок між
прискоренням емульсії та дисперсністю жирової фази молока, що підтверджує гіпотезу про основну
роль прискорення емульсії у механізмі гомогенізації
у ПА з ВР. Відмічена подібність отриманої залежності з формулою нестійкості Релея-Тейлора для руйнування крапель рідини. Це свідчить про подібність
механізмів руйнування за нестійкістю Релея-Тейлора
з диспергуванням жирових кульок у ПА з ВР. Ґрунтовно причини подібності диспергування за механізмом Релея-Тейлора та під час гомогенізації у ПА з
ВР ще має з'ясуватися.
Визначена залежність середніх розмірів жирових кульок молока від частоти обертання й амплітуди вібрації ротора. Показано, що при створенні
промислових зразків ПА з ВР при виборі раціональних режимів гомогенізації слід обирати режими з
мінімальною амплітудою вібрації ротора. Це пояснюється тим, що при збільшенні амплітуди осьових
вібрацій ротора, прискорення збільшується менш істотно, ніж при збільшенні частоти обертання.
Експериментальні результати дослідження
дисперсного складу молока після обробки в ПА з ВР
і порівняння їх клапанною (якість якої є повністю
задовільною для будь-яких процесів молочної промисловості) свідчать про перевагу обробки в ПА з
ВР. При частотах обертання валу кривошипу до
2880 об/хв і амплітуді коливання ротора 1 мм можливе отримання молочної емульсії з середнім розміром близько 0,8 мкм, що порівняно з обробкою в
клапанних гомогенізаторах (при тиску 16 МПа).
Причому ці показники досягаються при питомих
енерговитратах у 3 рази менших за обробку в клапанних гомогенізаторах. Слід зауважити, що при
вищезазначених перевагах, конструкція ПА з ВР, яка
містить вібруючий робочий орган, досить складна і
за цим показником наближується до клапанних гомогенізаторів, які є одними з найскладніших і коштовних апаратів для гомогенізації. Тому зниження
негативного впливу вібрації – це проблема, яку необхідно буде вирішити при створенні промислових
зразків ПА з ВР.
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ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ МОДЕЛЮВАННЯ
КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ПІД
ВПЛИВОМ ГІПОКСІЇ
Сліпченко В. Г., Полягушко Л. Г., Трачук Ю. І.
Враховуючи тенденції до подорожчання ліків в
Україні, в медичній практиці активно використовують
немедикаментозні методи лікування та профілактики,
одним з таких методів є інтервальні нормобаричні гіпоксичні тренування (ІНГТ). Цей метод полягає в тому, що людина дихає газовою сумішшю зі зменшеним
вмістом кисню при звичайному атмосферному тиску,
що позитивно впливає на всі системи організму за рахунок використання активації компенсаторних властивостей організму. Для максимальної ефективності
гіпокситерапії потрібно автоматизувати процес визначення оптимального рівня стійкості організму до
гіпоксії, для цього необхідно змоделювати вплив гіпоксичної газової суміші на кардіореспіраторну систему людини, що є об’єктом дослідження.
Для вирішення даної проблеми необхідно математично описати процеси в системах зовнішнього
дихання (легені) та кровообігу (серце, тканини та
кров), які характеризують реакції організму на гіпоксичний вплив. Завдяки диханню в організмі відбувається газообмін, тобто перенесення газів (кисень, вуглекислий газ, азот та ін.) по всьому тілу. Дж. Холден
запропонував спосіб визначення кількості поглиненого організмом кисню та виділеного вуглекислого газу.
Найбільш повно та адекватно система дихання розглядається у роботах Ф. Гродінза та Є. С. Єрмолаєва (у
контексті гіпоксії). Ф. Гродінз, наприклад, запропонував математичну модель, що складається з легеневого
та тканинного резервуарів постійного об’єму, сполучених циркулюючою кров’ю, але недоліком було те,
що легені розглядались як резервуар постійного розміру. Більшість сучасних моделей дихання базуються

на моделі Гродінза, проте мають свої особливості.
Є. С. Єрмолаєв, моделюючи кардіореспіраторну систему, що складається з 4 резервуарів (легенів, тканин,
артеріальної крові та венозної крові), підвищив точність за рахунок введення відношень Холдейна щодо
гемоглобіну, які описав відношеннями Хілла, а також
запропонував формулу для визначення загальної кількості газу у тканинах органів на базі рівнянь, що характеризують буферні властивості крові. Загальним
недоліком вище вказаних робіт є зведення артеріально-альвеолярного градієнту до сталої величини.
Що стосується системи кровообігу, то сьогодні існує декілька концептуальних моделей її регуляції, основною з яких є модель А. Гайтона, який довів, що зниження вмісту кисню у крові призводить
до збільшення хвилинного об’єму кровообігу, чим
компенсується доставка кисню тканинам. І. М. Кисельов вдосконалив модель Гайтона, включивши моделювання нирок, оскільки нирки регулюють склад
рідини в організмі та артеріальний тиск, крім того,
об’єднав одномірну модель артеріальної системи
людини та моделі довготривалих ефектів регуляції
серця та нирок.
Авторами дослідження продовжується робота
по вивченню проблем моделювання систем організму
людини під впливом гіпоксії. На основі вивченого матеріалу розробляється вдосконалена математична модель кардіореспіраторної системи, яка враховуватиме
всі основні параметри організму, на які впливає гіпоксія, що дозволить створити автоматизовану систему в
області медицини, що стосується впливу гіпоксичних
тренувань на кардіореспіраторну систему людини.
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ПОФРАКЦІЙНЕ РОЗДІЛЕННЯ ЗОЛО-ШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ
ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Хлопицький О. О., Макарченко Н. П., Савенков А. С.
Для зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище необхідно приділяти увагу
утилізації і споживанню відходів виробництва.
Основними джерелами утворення відходів є підприємства гірничорудного, хімічного, металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного та агропромислового комплексів.
В останні роки велика увага приділяється питанню утилізації та переробці відходів паливноенергетичного комплексу, а саме гірничозбагачувальних підприємств та теплових електростанцій.
Враховуючи світові тенденції утилізації золошлакових відходів, з метою економії енергоресурсів в
Україні, активно впроваджуються нові енергозберігаючі технології комплексної утилізації золо-шлакових відходів (ЗШВ).
Об'єктом проведеного дослідження є пофракційне розділення ЗШВ та повне використання одержаних продуктів.
Для вирішення даної проблеми в роботі запропоновано використання послідовно методів просіювання, мокрої магнітної сепарації та флотації з повторним поверненням у цикл утвореної немагнітної фракції. При використанні пофракційного розділення ЗШВ
одержана фракція, збагачена певними компонентами,
в залежності від умов розділення.

Компонент
Mg
Al
Si
S
Ca
Ti
Mn
Fe

Неспалене вугілля, %
1,9
7,1
13,5
1,77
2,24
0,13
0,17
12,1

Авторами роботи розпочато цикл експериментів по детальному встановленню закономірностей
процесів розділення золо-шлакових відходів, враховуючи такі показники, як коефіцієнт концентрації,
модуль основності, силікатний модуль та гідравлічна
активність.
Визначено значення коефіцієнту концентрації,
що вказує на збільшення вмісту оксидів елементів у
золо-шлакових відходах порівняно із вихідним вугіллям. Це дає можливість для обґрунтованого розділення ЗШВ.
При розрахунку модуля основності встановлено вплив лужних компонентів, що дає можливість використання золо-шлакових відходів, як гідравлічна
добавка, яка має слабкі в’яжучі властивості, і їх міцність при затвердінні мала.
Розраховане значення силікатного модуля аналізуючих золо-шлаків вказує на те, що матеріал схоплюється і твердне повільно, але міцність його через
певний час зростає. Дані золо-шлаки є кислими і вони
відносяться до шлаків другої групи. Істинна щільність
золо-шлаків, залежно від хімічного складу, коливається в межах 1800–2400 кг/м3, насипна – 600–
1100 кг/м3.
Основні фракції та їх хімічний склад представлений у табл. 1.

Хімічний склад основних фракцій
Магнітна фракція, %

–
8,97
6,9
0,1
1,97
0,12
0,17
80

Пофракційне розділення золо-шлакових відходів дає можливість для комплексного використання складових відходів, а саме: неспалене вугілля, як вторинна сировина при виробництві електроенергії на теплоелектростанціях та виробництво паливних брикетів; магнітна фракція, як концентрат

Немагнітна фракція,%
2
11,9
25,3
0,14
1,99
0,14
0,11
14,8

Таблиця 1
Мікросфери, %

–
18,6
37,5
0,18
2,59
0,16
0,12
13,27

заліза та домішки у металургійне виробництво; немагнітна фракція може використовуватися у виробництві цегли, кераміки та плитки з певними характеристиками; мікросфери, як інертні наповнювачі
при виробництві бетонів та цегли різного функціонального призначення.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ФЛОТАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шевченко А. А., Шевченко Т. А.
Для обеспечения установленных нормативов
сброса сточных вод молокоперерабатывающих предприятий применяются различные методы и схемы
очистки сточных вод. Основными критериями для
разработки технологической схемы обработки стоков
являются объем сточных вод, концентрации загрязняющих веществ и установленные нормативы сброса.
Исследования по усовершенствованию узла
коагуляционной обработки на флотационной установке
при очистке сточных вод молокоперерабатывающих
предприятий были выполнены в лабораторных
условиях на сточной жидкости ЗАО «Молочный
комбинат «Авида» (РФ).
Проведенные исследования включали следующие этапы:
– разработка экспериментальной установки для
исследования процесса очистки сточных вод молокоперерабатывающего предприятия на флотационной
установке с использованием специальной конструкции
смесительной диафрагмы в узле смешения реагента;
– изучение основных факторов, которые влияют
на очистку сточной воды молокоперерабатывающего
предприятия на флотационной установке при применении специальной конструкции диафрагмы в узле смешения реагента;
– компьютерное моделирование процесса смешения коагулянта с обрабатываемой сточной водой с
применением специальной конструкции смесительной
диафрагмы в узле смешения реагента.
Усовершенствование узла коагуляционной
обработки на флотационной установке при очистке
сточных вод молокоперерабатывающих предприятий
было проведено путем применения специальной
конструкции смесительной вставки (диафрагмы) в
системе реагентной обработки. В процессе проведения эксперимента были определены оптимальные
параметры работы флотационной установки, в которой достигается требуемое качество очистки сточных вод молочных предприятий для сброса в систему канализации города.
В практике физико-химической очистки сточных вод молокоперерабатывающих предприятий широкое распространение получили железосодержащие
реагенты (соли железа Fe2+ и Fe3+). Применение таких
регентов может быть более рациональным с точки зрения осуществления дальнейшей биологической очистки сточных вод молокоперерабатывающего предприя-

тия, экологически и экономически выгоднее, чем применение алюминий содержащих реагентов.
Поэтому для сравнения эффективности работы
коагулянтов и экономической целесообразности их
применения лабораторные исследования по интенсификации процесса напорной флотации при очистке
сточных вод молокоперерабатывающего предприятия
были проведены с применением усовершенствованной
конструкции диафрагмы в системе подачи реагента с
использованием двух видов коагулянтов: сульфата
алюминия Al2(SO4)3 и хлорида железа FeCl3.
В результате проведения лабораторных исследований было установлено, что при применении коагулянта сульфата алюминия Аl2(SО4)3 его доза меньше
дозы коагулянта хлорного железа FeCl3 на 37,7–38,8 %,
при этом эффективность очистки сточных вод на лабораторной флотационной установке, в которой используется усовершенствованная конструкция смесительной вставки (диафрагмы) примерно равна в обоих вариантах.
Для компьютерного моделирования и построения эпюр распределения скоростей в смесительном
устройстве был применен пакет программного обеспечения «SolidWorks Flow Simulation». В процессе компьютерного моделирования распределения потока в
смесительном устройстве с установленной в нем диафрагмой специальной конструкции были получены
эпюры распределения скоростей с учетом геометрической формы самой диафрагмы, диаметра трубопровода
и изменения градиента скорости, которые иллюстрируют и моделируют эпюры распределения скоростей в
поперечном сечении смесительного устройства и турбулентности потока. В результате было отмечено, что
при прохождении потока через диафрагму значительно
увеличивается скорость потока и его турбулизация, что
ведет к интенсификации смешения сточной жидкости с
раствором вводимого реагента.
На основании анализа полученных экспериментальных данных выявлены основные факторы, которые
влияют на очистку сточной воды молокоперерабатывающего предприятия на флотационной установке при
применении специальной конструкции диафрагмы в
узле смешения реагента. К таким факторам относятся:
интенсивность перемешивания, вид и доза вводимого
коагулянта, концентрации исходных загрязнений в
сточных водах (взвешенные вещества, жиры, БПК5,
ХПК и фосфаты).
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМЕНШЕННЯ ШУМІВ НА ЗОБРАЖЕННІ ПРИ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ І АВТЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТА
Корпань Я. В., Нечипоренко О. В.
На сьогоднішній день при постійному зростанні
глобалізації суспільства спостерігається також зростання
рівня злочинності, а також розширення географічної мобільності небезпечних злочинців. Тому актуальним є використання систем безпеки, що в автоматичному режимі
за допомогою відеообладнання здійснюють постійний
моніторинг криміногенного стану суспільства. При цьому такі системи повинні не тільки фіксувати правопорушення, але й попереджати його. Найважливіша задача
систем безпеки сьогодення – ідентифікація та автентифікація особистості (тобто аналіз потоку відеоданих, виявлення обличь об’єктів, порівняння отриманих даних з
базою). Для якісного здійснення цієї операції необхідно
мати зображення з низьким рівнем шумів. Шуми, зазвичай проявляються в умовах недостатньої освітленості,
коли матриця працює з максимальною чутливістю, і являють собою різнокольорові точки, хаотично розподілені по зображенню. Зменшення шуму має вирішальне
значення для загального функціонування системи, так як
наявність шумів в відеопотоці не тільки погіршує якість
зображення, але також впливає і на подальший процес
обробки отриманих даних. Також зменшення шуму грає
важливу роль при стисненні відеопотоку і зображень. Як
правило і в відео, і в зображеннях стиснення засноване
на просторовій кореляції значень пікселів, а в відео – ще
й часовій кореляції, тобто на схожості сусідніх кадрів
між собою. Основна проблема в алгоритмах стиснення є
визначення локальної зашумленості даної області зображення, оскільки в процесі стиснення сильний шум
може бути прийнятий за деталі зображення, а це може
привести до підвищення складності алгоритму стиснення або просто негативно вплинути на результуючі якості
стисненого зображення. При стисненні відеопотоку наявність сильного шуму призводить до збільшення міжкадрової різниці (що негативно впливає на точність роботи
алгоритму компенсації руху), знижуючи, тим самим,
ступінь стиснення. Отже об’єктом проведеного дослідження являються методи та алгоритми зменшення шумів на зображеннях та потоковому відео. Алгоритми
зменшення шуму зазвичай спеціалізуються на зменшенні якогось конкретного виду шуму. На сьогоднішній
день не існує універсальних фільтрів, які визначають та
зменшують всі види шумів. Однак багато шумів можна
наблизити до моделі білого гаусового шуму, тому більшість алгоритмів орієнтовано на зменшенні саме цього
виду шуму. В сучасному обладнанні використовуються
різні технології зменшення шуму, які засновані на цифровій спектральній фільтрації, що еквівалентно звуженню спектра сигналу або деякого накопичення нерухомих
або малорухомих фрагментів, тобто зниженню чіткості

або роздільної здатності. Це, наприклад, алгоритми:
DNR, SDNR або 2DNR (2D-DNR), який широко зараз
розповсюджений. Але очищаючи зображення від шумів,
можна його зіпсувати, тому що процедура очищення
може спотворити кольорову гаму або привести до розмиття зображення.
Проаналізовані традиційні технології Digital
Noise Reduction (DNR), в основі яких лежить часовий
аналіз відеосигналу. Алгоритми роботи DNR полягають
в порівнянні одного кадру з сусіднім і усуненні тих невеликих особливостей окремого кадру, які «вибиваються» з правильного перебігу відеоряду. Тобто даним методом знаходяться ті пікселі, які змінюються від кадру
до кадру без будь-якої причини. Сенс цього перетворення полягає в тому, що за рахунок змішування кадрів загальний рівень шуму в зображенні знижується. В цілому
традиційна DNR усуває лише шуми і небажані дані,
знайдені в ближній частині сцени, а все, що належить
фону, залишається необробленим. Виявлено перспективність подальшого розвитку технології 3D DNR – удосконаленої технології DNR при подальшій ідентифікації
і автентифікації особи. Адже в технології 3D DNR виконується не тільки традиційне зниження шумів за рахунок порівняння кадрів, але й знижуються просторові
шуми. При 3D DNR застосовується метод зменшення
адитивного впливу гаусового шуму, який аналізує безліч
послідовних кадрів відео за допомогою часової фільтрації. На першому кроці методу визначаються відмінності
між пікселями в поточному кадрі і пікселями в попередньому кадрі. Також визначається вектор руху, який описує рух пікселя в поточному кадрі, та аналогічний рух
компенсуючого пікселя в фільтрованому кадрі. На другому кроці методу оцінюється спотворення, що зачіпає
піксель в поточному кадрі. У підсумку фільтр розраховує результат по усередненій вазі пікселів в поточному
кадрі з урахуванням пікселів другого кадру, враховуючи
результати виявлення і оцінки руху, компенсації руху і
оцінку шуму. При цьому відбувається обробка всього
кадру в цілому і видалення цифрових артефактів і зернистості, а також збільшується чіткість і різкість зображення. Все зображення обробляється так, що кожна частина стає чіткою і вільної від шумів.
Проведений аналіз показав, що застосування 3D
DNR технології зменшення шуму на зображенні дозволяє при подальшій обробці даних більш достовірніше та
з високою ймовірністю провести ідентифікацію і автентифікацію об’єкта. Вибір алгоритму подальшої обробки
вільного від шумів зображення залежить від критеріїв
(маркерів), за якими проводиться пошук збігу з базовими даними.
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УДК 37.016:811.161.2’373(07)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ТЕКСТОТВОРЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА
Гамза А. В.
Згідно нормативних документів щодо формування та розвитку освіти України і, зокрема, важливості вивчення української мови в ній, гостро постає
проблема розвитку мовлення молодших школярів, як
основного показника комунікативної функції рідної
мови. Враховуючи основні чинники становлення освіти у початковій школі, можна висловити припущення,
що, незважаючи на дослідження української мови,
коріння якої сягає ще ХІ століття, як староукраїнської, і до сьогодні її лексичні, синтаксичні, семантичні
та орфографічні аспекти не є дослідженими до кінця.
Проблема розвитку мовлення у молодших
школярів – актуальне питання, головним пріоритетом
якого є вміння створювати зв’язні висловлювання.
Щоб дослідити процес формування текстотворчих
умінь, важливо визначити основні умови, принципи,
методи, що сприятимуть формуванню певних умінь
як в усному так і в писемному мовленні. Також, варто
звертати увагу на синтаксичну, стилістичну та лексичну сторони тексту, який складає учень. Саме з означеного твердження і випливає об’єкт проведеного дослідження.
Однак, означене питання потребує більш детального аналізу та вивчення, оскільки досліджується
не лише розвиток зв’язного мовлення у молодших
школярів, а розглядається формування процесу текстотворення під час вивчення однієї із самостійних частин мови – дієслова, що на сьогодні є не повністю
розглянутим у методиці навчання української мови.
Для дослідження даної проблеми проаналізовано ряд праць провідних вчених, методистів, практиків
як вітчизняного, так зарубіжного зразка: психологічні
засади розвитку мовлення (Л. Виготський, М. Жинкін,
І. Зимня, О. Леонтьєв); комунікативний аспект вивчення мови (А. Богуш, Л. Варзацька, Н. Гавриш, В. Капінос, Т. Ладиженська, В. Мельничайко, М. Пентилюк);
розробка мовного компоненту загальноосвітньої підготовки учнів (О. Біляєв, М. Вашуленко, Л. Мацько,
Н. Пашківська, К. Плиско, О. Хорошковська); функціонування текстів художнього стилю (Л. Варзацька,
О. Караман, Л. Мацько, В. Мельничайко, М. Пенти-

люк). Аналіз досліджень дає підстави обгрунтувати
думку, що реалізація означених положень висвітлюється недостатньо, оскільки не прослідковується лінія
дослідження власне описової функції дієслова щодо
формування текстотворчих умінь. Важливість нашого
дослідження полягає у твердженні думок про те, що
коротке зв’язне висловлювання (текст) набуває великого значення при утворенні складного синтаксичного цілого та є ефективним, коли учні складають тексти, виражаючи у них зміст через дії, які об’єднуються
у логічну послідовність із передбаченим результатом незалежно від стилю мовлення (опис дій тварин, явищ природи у художньому стилі; опис виконання дослідів у науковому стилі та опис дій у публіцистичному стилі – інструктажі, пам’ятки щодо
виготовлення тих чи інших виробів). Щоб досягти
очікуваного результату проведеного дослідження та
підвищити динаміку ефективності розвитку текстотворчих умінь у молодших школярів є важливим
проведення певної кількості вправ (3–5), які допоможуть виявити стан досліджуваної проблеми та
дадуть змогу вдосконалити і значно підвищити кількісний показник роботи над текстами учнями початкової школи. Наприклад: підберіть заголовок до
тексту, визначте стиль мовлення тексту, визначте
зачин, основну частину та кінцівку, напишіть антонім до означеного дієслова, складіть із поданими
дієсловами речення, використайте у власному тексті дієслова, запропоновані вчителем.
Автором розпочато методику дослідження конкретних етапів процесу текстотворення під час вивчення описової функції дієслова у початкових класах. Визначено основні принципи, що сприяють формуванню текстотворчих умінь; показано тісний взаємозв’язок всіх елементів процесу текстотворення, в
результаті чого отримуємо цілісний текст. Отриманий
нами результат доводить ефективність методики дослідження, створеної для ефективного застосування дій
різних предметів та осіб у різних стилях мовлення для
формування текстотворчих умінь та навичок молодших школярів.
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УДК 1(091)

ЛОГОЦЕНТРИЗМ ЗАНЕПАДАЄ, ЩО МАЄ СТАТИ СВІТЛОМ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
ЛЮДСТВА?
Яцук Н. Є.
Актуальність дослідження зумовлена формуванням нової, постсучасної, парадигми людського
буття, в якій центральне місце займає концепт виваженого майбутнього – такого розумного і збалансованого його варіанту, що є найбільш прийнятною можливістю подальшого існування людства. Е. Блох розглядав філософію як інструмент цілепрокладання цілого суспільства, і в цьому сенсі взята філософія складає
об’єкт даного дослідження.
«Архе», «causa sui» сучасної Західної цивілізації – антична філософія. Усе, що постало як культура
Західного світу, так чи інакше (код, шифр…), мало
місце в античній філософії. Подібними є кореляції
«даосизм, конфуціанство – китайська культура»,
«брахманізм, індуїзм – індійська культура»... Як би
ми до цього не відносились, філософія є світлом певного світу соціального буття.
Логоцентризм – визначальна характеристика
античної філософії як такої, що проторувала шлях Західній цивілізації і підвела нас до сучасних викликів і
проблем. Щоб зрозуміти сучасні орієнтири і пріоритети, мусимо зрозуміти глибинні основи самого логоцентризму, зокрема як і чому він постав.
Головний наш метод – філософська рефлексія,
а також загально наукові методи дедуктивного мислення, порівняння, зіставлення, аналізу, моделювання.
Визначальна світоглядно методологічна засада – метод Н. Хамітова: піднесення над відмінностями Сходу
і Заходу з метою пошуку точок зіткнення і взаємопроникнення між ними, бо майбутнє людства – спільне
буття всіх мешканців землі, що не може бути розбудованим на засадах тільки однієї (Східної чи Західної)
системи цінностей.
Отриманий результат: тривалий час існуюча інтерпретація античної філософії як такої, що рано вирвалася з міфічного полону, втрачає актуальність. Логоцентризм – це те, чим західний міф дотепер утримує в
собі західне буття. Якщо «прорив» філософії взагалі
можливий, то саме в рамках нашої сучасності.
Антична філософія забила потужним ключем
людської думки у VІ ст. до н. е – «осьовий час історії»
(К. Ясперс), потіснивши давніші типи світогляду. Соціальна кореляція зазначеного – друга верства (воїни)
потіснила першу (жреців), що мало місце в усіх дав-

ніх культурах і стимулювало філософську рефлексію.
Однак Схід не «відпустив» філософію у «вільне плавання» авторитетом букви, знака, письма (бо мав сакральні космологічні тексти – «Веди», «П’ятикнижжя»), а Захід наклав на неї ту саму карму, але авторитетом слова, звучання, логосу (бо мав тільки словесні варіації космологічних міфів, кореляція «слово – логос»). Східна філософія постала як думка,
занурена, імплементована в текст, один з яких –
людське життя (звідси практична спрямованість
східних філософських систем), а Західна – як думка, занурена у мовлення, дискурс, діалог (звідси її
теоретичність). І вся ця Письмо-зневага у найрізноманітніших формах (крайньою з яких є атеїзм – недорозвинута вченість) тривала аж до постмодерністського дискурсу, власне до важливих концептів
Ж. Дерріди, що лежать в основі постсучасного мислення, таких як «сліди», «археписьмо», деконструкція… як інструментів легітимації і сакралізації
звуково-понятійно-логоцентричного світського західного письма, слабкого й лінійного, але дуже зручного для справ цивілізаційних.
Сучасна філософія прокладає спільний шлях
людства, синтезуючи (по Гегелю) цінні здобутки обох
великих культур: «вагони слів» і «концепти» як спосіб
їх архівації, безкінечні варіації популістичних програм
й імплементацію як лакмусовий папірець їх варифікації, продукування можливостей і «виправлення імен» і
т. д. Якщо сучасність спирається на слово (що звучить,
промовляється), минуле – на Письмо (що вже написане), то майбуття протікатиме під фонограму (звуковий
запис виконань). Постсучасна філософія – це філософія
фонограми, фонограмного світогляду.
Сьогодні філософія виробляє концепти, що
ознаменовують межі Західного логоцентризму як карми античного міфічного полону. Актуальні раніше
бінарні опозиції вичерпують свій потенціал, і філософія прокладає нові, освітлюючи подальший шлях цивілізації. Головною є «віртуальне-соціальне». Віртуальний світ – це фонограма, під яку людське життя розгортається у соціальне буття як свідчення «згорнутості-розгорнутості»
(«згортанності-розгортанності»)
специфічного виміру буття – людського (кореляція
Бог-природа у пантеїзмі).

Яцук Наталія Євгенівна, кандидат філософських наук, доцент, кафедра богослов’я, загально-правових та суспільствознавчих дисциплін, Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, вул. Є. Коновальця, 35, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018
E-mail: ya.nat.0204@ukr.net
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УДК 543.4, 535.372:678

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ НА СПЕКТРИ
ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ КАЛІКСАРЕНІВ МОДИФІКОВАНИХ ЧЕТВЕРТИННИМИ
АМОНІЙНИМИ СОЛЯМИ
Зимогляд А. Г., Кулинич О. В., Старова В. С.
Наразі, каліксарени вбачаються перспективними макроциклами для розробки ефективних систем
адресної доставки біологічно-активних речовин, наномаркерів та діагностичних систем. Широке застосування каліксаренів в практиці аналізу та медицині зумовлене їх здатністю до молекулярного розпізнавання
ряду біомолекул (зокрема білків, амінокислот, нуклеотидів). Разом з цим легкість функціоналізації молекул каліксаренів та їх здатність до утворення різних
конформаційних форм сприяє синтезу сполук з наперед заданими фізико-хімічними властивостями та геометрією. Нещодавно авторами R. V. Rodik, A. S. Anthony, V. I. Kalchenko, Y. Mély та A. S. Klymchenko у
роботі «Cationic amphiphilic calixarenes to compact
DNA into small nanoparticles for gene delivery», яка була опублікована у журналі «New J. Chem.», описано
синтезування нового класу каліксаренів, модифікованих четвертинними амонійними солями, що легко
розчинняються у воді та формують самоорганізовані
асамблі з високою здатністю до солюбілізації білків.
Об'єктом дослідження є встановлення впливу будови
молекули на флуоресценцію таких каліксаренів та
з’ясування можливості їх використання як флуоресцентних наномаркерів.
Спектри збудження даних каліксаренів характеризуються наявністю двох максимумів при ~225 нм
та ~279 нм, а спектри флуоресценції − при ~320 нм та
~445 нм.
Дослідженням сольватохромних ефектів розчинників на флуоресцентні властивості каліксаренів
доведено, що поява другого максимуму на спектрах
збудження та флуоресценції каліксаренів обумовлена
наявністю двох конформерів у розчині. Збільшення
діелектричної проникності розчинників обумовлює
практично лінійне зростання інтенсивністі смуги
max
= 445 нм . В той час, як смуга
флуоресценції з λem
max
флуоресценції каліксарену в максимумі при λ em
=
= 320 нм з’являється лише в розчиниках, що здатні

утворювати водневі зв’язки (зокрема в ацетонітрильному, спиртовому та водному розчинах), рис. 1.
Дипольний момент розчинників на флуоресцентні властивості каліксарену впливає мало. Збільшення довжини алкільного ланцюга у нижньому ободі
молекули каліксарену також призводить до стабілізації двох конформерних форм у розчині та супроводжується поступовим підвищенням інтенсивності
смуг збудження та флуоресценції у короткохвильовій
області спектру.
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Рис. 1. Залежність інтенсивності спектрів збудження
каліксарену СХ8 при 230 нм та 279 нм від
діелектричної проникності розчинників
Примітно, що найкращими флуоресцентними
властивостями у довгохвильовій області характеризуються каліксарени з шістьма та вісьмома метильниmax
ми групами в нижньому ободі молекули ( λem
≈ 445 нм ,

ССХ 6 = 1, 0 µ M , I em ≈ 600 y. o. ). Високі флуоресцентні
властивості каліксаренів безумовно свідчать про перспективність розробки флуоресцентних маркерів на їх
основі.
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УДК 343.1
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ СВІДЧЕНЬ ОБВИНУВАЧЕНОГО В СУДІ
Косcе Є. К.
Законодавець висуває достатньо суворі вимоги
щодо допустимості доказів зібраних слідчим органом
під час досудового розслідування та можливості їх
використовування для доведення вини обвинуваченого. Разом з тим, ч. 4 ст. 95 Кримінального процесуального Кодексу України (далі, КПК України) вказує
на те, що суд при постановленні вироку може керуватися тільки тими доказами, які він безпосередньо
сприймав під час розгляду справи. Варто зазначити,
що ця норма носить суворо імперативний характер,
зважаючи на що, суддя зобовязаний не допускати докази, які не були ним безпосередньо сприйняті під час
розгляду справи.
Мета дослідження – проаналізувати норми
Кримінального процесуального кодексу України, які
закріплюють принцип безпосередньості дослідження
показань. Дослідити практику дотримання судами даного принципу під час судового розгляду, виділити
основні проблеми реалізації права обвинуваченого на
захист при перевірці свідчень обвинуваченого в суді.
Об’єкт дослідження – норми Кримінального
процесуального кодексу України, що закріплюють
принцип безпосередньості дослідження показань та
норми, що врегульовують процедуру перевірки свідчень осіб у суді.
Насамперед, необхідно зазначити, що у ч. 1 ст.
23 КПК України передбачене, що суд досліджує докази безпосередньо. При цьому безпосередність у дослідженні судом доказів означає, що він зобов’язаний у
ході судового розгляду в першій інстанції дослідити
показання, речі та документи шляхом провадження
судових дій, передбачених нормами кримінального
процесуального закону, наприклад допитати обвинуваченого. Необхідно зосередити увагу на тому, що
безпосереднє сприйняття доказів дозволяє суду належним чином дослідити і перевірити їх (як кожний доказ окремо, так і у взаємозв’язку з іншими доказами),
здійснити їх оцінку за критеріями, визначеними ч. 1
ст. 94 кпк україни, і сформувати повне та об’єктивне
уявлення про фактичні обставини конкретного кримінального провадження, при цьому не порушуючи
права потерпілого на захист.
Законодавство України передбачає, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в
показаннях, які не були предметом безпосереднього
дослідження суду. Відповідно, недотримання засади
безпосередності призводить до обґрунтування процесуальних рішень, які приймаються судом, матеріалами досудового розслідування поза його особистим
сприйняттям обставин кримінального провадження.
Враховуючи останнє, необхідно наголосити на
тому, що недотримання засади безпосередності призводить до порушення інших засад кримінального провадження, таких як самостійність суду, оскільки обмежує його переконання матеріалами, зібраними слідчим.

Незважаючи на сувору регламентацію принципу безпосереднього дослідження, на сьогоднішній
день на практиці неодноразово трапляються випадки
грубого порушення норм кримінального процесуального законодавства України. Прикладом можна навести ситуацію, коли обвинувачений під час досудового
розслідування надавав свідчення під психологічним
чи фізичним впливом. Трапляються кричущі випадки,
коли свідчення, отримані під час досудового розслідування, фіксувалися на відеокамеру, а під час перегляду цих записів на обличчі та тілі підсудних неозброєним оком було видно сліди катувань та жорсткого поводження з підзахисним під час відібрання
свідчень на стадії досудового розслідування. В деяких
випадках ці факти були внесені до єдиного реєстру
досудових розслідувань обласною чи воєнною прокуратурою, в результаті чого обвинувачені набувають
статусу потерпілих, проводяться низка експертиз та
слідство приходить до висновку, що тілесні ушкодження обвинувачений отримав після його затримання, а під час розгляду справи у суді змінює свої свідчення чи зовсім відмовляється від них.
Як правило, сторона захисту одночасно з цим
заявляє клопотання про визнання низки доказів зібраних стороною обвинувачення під час досудового розслідування очевидно недопустимими та вказує на те,
що ці докази неможливо використовували під час ухвалення рішень по справі, грунтуючи свою позицію
на необхідності строгого дотримання принципу безпосредньості судового дослідження. Однак, як показує
практика судді відмовляюсь у задоволенні клопотань
такого роду та продовжують слухання справи та вивчають ці докази у судових засіданнях. Коли виникають подібні ситуації можна говорити про грубе порушення права на захист особи підсудного, через те що
його фактично позбавляють можливості довести свою
невинуватість навіть під час судового провадження.
Узагальнюючи, потрібно відзначити, що безпосереднє дослідження доказів із позиції теорії кримінального процесу виступає самостійним елементом змісту засади безпосередності, а з позицій доказового права – невід’ємним елементом процесу кримінально-процесуального доказування. Саме неухильне дотримання цього
принципу призведе до зменшення випадків грубого порушення прав обвинуваченого, в першу чергу – права на
захист. Насамперед, стає очевидним необхідність внесення змін до чинного Кримінального-процесуального
кодексу України щодо вдосконалення порядку перевірки
свідчень осіб, а саме: більш конкретне формулювання як
загальних норм, що закріплюють принцип безпосереднього дослідження показань у суді, так і норм, що безпоспосередньо регламентують процесуальний порядок перевірки свідчень осіб. Такі зміни, безперечно, можуть
попередити факти грубого порушення права обвинуваченого на захист під час судового розгляду.
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УДК 340.15

ОТДЕЛ ВЕРХОВНОГО СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ И ВУЧК В 1921 ГОДУ
Тихоненков Д. А.
Надзор за органами Всеукраинской чрезвычайной комиссии (ВУЧК) по линии Народного комиссариата юстиции Украины в центре был сосредоточен в контрольно-следственном отделе (наблюдение за следствием и дознанием) и отделе Верховного
судебного контроля (проверка обоснованности обвинительных заключений и приговоров), а на местах проводился, главным образом, контрольно-следственными подотделами юридических отделов исполкомов.
Цель – ввести в научный оборот архивные материалы, отражающие взаимоотношение Отдела Верховного судебного контроля и органов ЧК, показать
формы контроля.
Объект – процесс становления контроля за
большевистскими органами гос. безопасности в
Украине, формы контроля в 1921 г.
Отдел Верхсудконтроля состоял из двух
(гражданского и уголовного) отделений [ф. 8, оп. 1, д.
552, л, 171]. Уголовное отделение следило за правомерностью выносимых приговоров. Анализ архивных
материалов содержащихся в фондах Центрального
государственного архива высших органов власти и
управления (ЦГАВО) Украины позволяет сделать
вывод, что его надзорная деятельность распространялась и на органы ЧК. Так, 20 сентября и 18 ноября
1921 г. в ВУЧК были посланы два отношения [ф. 8,
оп. 1, д. 564, л 31, 32.], в которых обращалось внимание на необходимость указания в приговорах срока
лишения свободы. В сообщениях Всеукраинской ЧК
от 26 сентября и 24 ноября [ф. 8, оп. 1, л. 33, 34] отмечалось, что подведомственные ей органы по поводу отношений отдела НКЮ поставлены в известность
для принятия соответствующих мер.
Копии приговоров и обвинительных актов поступали на просмотр консультантам уголовного отделения. Последние, решая вопрос об обоснованности данных документов, могли при необходимости
затребовать для обозрения и другие материалы по

конкретным делам. В отделе велась специальная книга, в которой отражалось:
1) сколько в течение месяца поступило копий
обвинительных заключений (в том числе составленных органами ЧЮ с копиями приговоров на них вынесенных ревтрибуналами;
2) когда и какому консультанту даны копии
приговоров и обвинительных актов на просмотр;
3) когда возвращены из просмотра консультантом и с какой отметкой на приговоре;
4) дальнейшее направление и распоряжения по
просмотренным приговорам;
5) номер дела, к которому приобщалась копия
приговора;
6) количество рассмотренных консультантом
приговоров в отчетном месяце и сколько к следующему месяцу осталось нерассмотренных [ф. 8, oп. 1,
д. 578, л. 2].
Уголовное отделение отдела верховного судебного контроля возглавлял Янский Саул Акимович
[ф. 8, оп. 1, д. 548, л. 55]. Позднее в Прокуратуре
УССР он возглавит 4й подотдел по надзору за органами Госполитуправления УССР [ф. 539, oп. 2, д.
241, л, 158], но уже тогда он проявлял значительную
активность. Например, 27 октября 1927 года на заседании коллегии отдела Верховного судебного контроля им был поднят вопрос о содержании определений, составляемых консультантами по поступающим
в отдел делам. Коллегия постановила, чтобы в определениях приводились не только юридические основания и мотивы, но также кратко излагались обстоятельства дела [ф. 8, оп. 1, д. 548, л. 55]. В фондах
ЦГАВО УССР содержится достаточная информация
о деятельности уголовного отделения и его заведующего Янского С.А. В 1922 году ВУЧК было реорганизовано в ГПУ УССР, а опыт отдела уголовного отделения Отдела Верховного судебного контроля был использован для выработки форм надзора за реорганизованными органами государственной безопасности.
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ И ИХ ОТКРЫТИЕ ПО
ОКОНЧАНИЮ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Чулков Д. И.
Проблемным и недостаточно урегулированным
в сложившейся практике является вопрос об открытии
видеоматериалов стороной уголовного производства
после окончания досудебного расследования.
Цель – проанализировав нормы Уголовного
процесуального кодекса Украины, регулирующие порядок открытия материалов уголовного производства,
выделить актуальные неурегулированные вопросы,
возникающие при проведение такого процессуального
действия на практике. Исследовать особенности открытия иной стороне таких материалов уголовного
производства, как видеоматериалов.
Объектом исследования являются нормы Уголовного процессуального кодекса, регулирующие понятия доказательств, документов и видеоматериалов,
как доказательств, процедуры открытия иной стороне
материалов уголовного производства, а также непосредственно дела, находящиеся в производстве адвокатского объединения, в которых были допущены
процессуальные ошибки во время открытия материалов уголовного производства.
При более подробном изучении конкретных дел,
которые находятся в производстве адвокатского объединения «Тихоненков, Надоля, Шадрин и Соратники», становится явной практика не однородного применения ст. 290 УПК Украины (Открытие материалов
другой стороне) сторонами уголовного производства.
Исходя из ч. 2 ст. 84 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее УПК Украины): процессуальными источниками доказательств являются документы. В тоже время ч. 2 ст. 99 УПК Украины гласит,
что к документам, при условии наличия в них сведений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, могут относиться: материалы фотосъемки, звукозаписи, видеозаписи и другие носители информации (в
том числе электронные). Таким образом видеоматериалы являются документами и доказательствами в связи с
чем должны быть открыты в соответствии со ст. 290
УПК Украины сторонам уголовного производства, в
частности по окончанию досудебного следствия.
Однако на практике стороны уголовного производства применяют ст. 290 УПК Украины по-разному. К примеру, часть следователей, прокуроров
прилагают только протокол об ознакомлении с материалами дела с описью и дают знакомиться только с
письменными документами. Что в свою очередь приводит к противоречию в суде, когда обвиняемые заявляют, что были ознакомлены только с письменными
материалами дела, но не был ознакомлен с видеоматериалами. По сути данные заявления обвиняемых
влекут за собой признание доказательств недопустимыми в соответствии со ст. 12 290 УПК Украины если
сторона обвинения не докажет безосновательность

данных заявлений, что по сути невозможно, поскольку обвиняемые фактически не были ознакомлены с
видеоматериалами.
Также в практике встречаются случаи, когда сторона обвинения прилагает подписанный протокол об
ознакомлении с материалами дела и опись. Однако при
изучении материалов в суде выявляется несовпадение
дат: когда был опечатан конверт с диском (видеоматериалами) и когда происходило ознакомление с материалами уголовного производства. А именно конверт с диском был опечатан ранее, чем происходило само ознакомление стороны уголовного производства с собранными в ходе досудебного расследования материалами. В
других случаях протокол ознакомления составляется и
подписывается, но не подается в суд как доказательство,
что в свою очередь приводит к одному и тому же результату, когда сторона защиты просит суд признать собранные видеоматериалы недопустимыми в соответствии с ч. 12 ст. 290 УПК Украины. Связано это с тем,
что часть обвинителей приносят в суд все материалы,
собранные в уголовном производстве, а некоторые подают в суд лишь ту часть собранных материалов, которую считают доказательствами по делу. Дело в том, что
при анализе практики, в некоторых судах при изучении
материалов уголовного производства нет протоколов об
ознакомлении и судам не на что ориентироваться при
решении вопроса о недопустимости доказательств, когда видеоматериалы небыли открыты сторонам. В указанных случаях суды становятся на сторону обвинения и
продолжают изучение.
В редких случаях работники следствия и прокуратуры ввели в практику следующее, когда во время открытия и ознакомления с материалами уголовного производства они подробно описывают, с какими именно видеоматериалами была изучена сторона
уголовного производства и на каких носителях. Но и в
таких случаях возникают проблемы, когда по протоколу время изучения с материалами уголовного производства намного меньше, чем общая длительность
всех видеоматериалов. В большинстве таких случаев
судьи пишут, что обвиняемый был ознакомлен с материалами путем прочтения. Это наглядный пример
того, когда суд занимает сторону обвинения, хотя
должен скрупулёзно относится к правам обвиняемого
и исходить из того, что любое сомнение должно трактоваться в его пользу.
Таким образом, уголовное процессуальное законодательство нуждается в более подробном изучении, модернизации и внесении дополнений в статьи
УПК Украины регулирующие стадию открытия материалов уголовного производства в части видеоматериалов и в статьи, регулирующие признание доказательств недопустимыми.

Чулков Данил Игоревич, соискатель, кафедра уголовно-правовых дисциплин, Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина, 61000;
юрисконсульт, ООО «Юридическая фирма РАДА», пр. Правды, 7, г. Харьков, Украина, 61058
E-mail: chulkov.d.i@gmail.com

100

