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УДК 711.168

«ОЗЕЛЕНЕННЯ» ПОКРИТТІВ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗЕЛЕНИХ
НАСАДЖЕНЬ КВАРТАЛІВ ЖИТЛОВОЇ БАГАТОКВАРТИРНОЇ ЗАБУДОВИ
Бакун К. С.
Аналіз нормативної бази різних періодів, починаючи з ПіН (правила і норми) 1929 р. і закінчуючи проектом ДБН (Державні будівельні норми) Містобудування Планування і забудова території, свідчить про інтенсифікацію міських територій. Постійне
зменшення площі майданчиків різного призначення
та норми озеленення в перерахунку на 1 людину є
наслідком урбанізації сучасних міст та призводить до
погіршення екологічної ситуації, дефіциту території,
нестачі рекреаційних просторів та інших негативним
наслідкам. Це негативно впливає на здоров’я населення та комфорт проживання.
Сьогодні основними тенденціями є підвищення якості життя в сучасних мегаполісах. В той
же час збільшується відрив містян від природного
середовища та її заміщення на штучне оточення, що
витісняє природу з її природнього середовища, змінюючи звичний для людини ландшафт, що викликає
численні зміни і порушення функціонування всіх
систем організму. Існує гостра необхідність компенсувати виниклий дефіцит головних компонентів
природного середовища: води, повітря, ґрунтоворослинного покриву, використовуваних людиною в
своїй життєдіяльності.
Для вирішення проблеми нестачі зелених насаджень та організації комфортного середовища, запропоновано використання покриттів (покрівель)
житлової та громадської забудови для влаштування
садів, скверів, екстенсивного озеленення, для жителів
кварталів. Це дозволить оптимізувати функціональні,
мікрокліматичні і санітарно-гігієнічні параметри кварталу та міста в цілому.
Покриття (покрівлі), як потенційний резерв
території кварталів міської забудови є об’єктом дослідження. В дослідженні розроблена диференційована карта, яка вказує на необхідність або можливість

використання додаткових територіальних ресурсів
під певну функцію, в залежності від типу, періоду
побудови та місце розташування кварталів забудови
в плані міста.
Для розрахунку потенційного резерву території, запропоновано метод обчислення додаткової
площі в залежності від кута нахилу покриття, геометричної форми покриття, поверховості, стану та типу
забудови кварталу. Метод надає можливість виконувати розрахунок резервів території при розробленні
містобудівного розрахунку, детального плану території (ДПТ), що дозволить враховувати додатковий
(розрахунковий) резерв території площ покриттів з
певним функціональним навантаженням.
Наведено переваги влаштування «озеленення»
на покритті, серед яких:
– «компенсація» простору, який займає забудова;
– підвищення престижу та вартості забудови;
– зниження загазованості та запиленості повітря;
– звукоізоляція та шумопоглинання;
– поглинання електромагнітного випромінювання від лінії електропередач (ЛЕП) і веж стільникового зв'язку;
– покращення естетичного виду забудови та
міста в цілому та ін.
Основний напрямок сьогодення – це сталий
розвиток, що полягає, у досліджуємому випадку, в
підвищені екологічності забудови та зниженні впливу на навколишнє середовище. Так вимога «озеленення» покриттів є однією з основних для сертифікації забудови за екологічними стандартами в будівельній галузі (найпоширеніші з них LEED та
BREAM). Тож тема «зелених» покриттів набуває актуальності та поширення з кожним роком.

Бакун Катерина Сергіївна, аспірант, кафедра землеустрою і кадастру, Київський національний університет будівництва та архітектури, пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03680
E-mail: kekateruna291@gmail.com
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ТРОФІКА БУЛАВОВУСИХ ЛУСКОКРИЛИХ (RHOPALOCERA, DIURNA)
КАМ’ЯНЕЦЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я ЗА СТУПЕНЕМ ВИМОГЛИВОСТІ ДО
ТРОФІЧНОЇ БАЗИ
Гордій Н. М.
Усі 135 видів булавовусих лускокрилих, зареєстрованих у Кам’янецькому Придністров’ї, на імагінальній стадії живляться здебільшого нектаром квітів,
а їх трофічні зв’язки мають факультативний характер
із низьким рівнем спеціалізації.
Об’єкт дослідження: денні лускокрилі (Rhopalocera) ксеротермних степових і деревно-чагарникових
екосистем Кам’янецького Придністров’я.
Набагато складнішими та різноманітнішими є
харчові зв’язки булавовусих лускокрилих на стадії
гусениці. Трофічна спеціалізація денних лускокрилих Європи на личинковій стадії вивчена достатньо
добре. Основні кормові рослини гусені відомі практично для всіх європейських видів Rhopalocera. За
ступенем вимогливості до трофічної бази, лускокрилих можна поділити на 4 групи: моно-, стено-, олігота поліфагів.
Поліфаги – це види, що можуть розвиватися на
багатьох видах рослин із різних родин та порядків. У
Кам’янецькому Придністров’ї цю групу утворюють
18 видів. Переважна їх більшість належить до хортофагів – 10 видів. У тому числі, 7 – з родини Nymphalidae
(Melitaea didyma, M. phoebe, M. cinxia, Mellicta athalia,
M. aurelia, Vanessa atalanta і Cynthia cardui), 2 –
Lycaenidae (Aricia agestis, Polyommatus icarus) та 1 –
Hesperiidae (Pyrgus carthami). Серед 5 відомих у регіоні
видів – дендро-тамно-поліфагів, до родини Lycaenidae
належать 2 види (Nordmannia w-album і N. spini) та до
Nymphalidae – 3 види (Nymphalis xanthomelas, N. polychloros та N. antiopa). Тамно-хорто-поліфагами у регіоні є 3 види, 2 з яких належать до родини Lycaenidae
(Callophrys rubi, Celastrina argiolus) і 1 – до
Nymphalidae (Polygonia c-album).
До групи олігофагів, тобто видів, розвиток яких
відбувається на таксонах кількох близьких родин рослин, у регіоні належить найбільша кількість видів – 63.
Найбільше їх у родині Satyridae – 16 видів, усі вони є
хортофагами та розвиваються на злаках (Poaceae). У
родині Nymphalidae – 11 видів олігофагів, в тому числі – 9 хортофагів та по 1 виду – дендро-тамнофагів
(Nymphalis vaualbum) та тамно-хортофагів (Brenthis
daphne). У родині Pieridae олігофагія характерна для
9 видів – хортофагів, що розвиваються на багатьох
представниках Brassicaceae, Resedaceae та Fabaceae. У
родинах Hesperiidae та Lycaenidae олігофагами є по
8 видів, що віддають перевагу рослинам з Fabaceae і
Rosaceae, а Hesperiidae також – Poaceae. Усі олігофаги
серед Hesperiidae та більшість Lycaenidae є хортофагами. Проте, серед Lycaenidae, є також 2 види – денд-

ро-тамнофаги (Thecla betulae, Nordmannia pruni), та
1 вид – дендрофаг (Neozephyrus quercus). Серед
Papilionidae олігофагом є лише 1 вид – Papilio machaon. Олігофагом також є єдиний представник родини
Riodinidae – Hamearis lucina, що розвивається на
Primulaceae та Polygonaceae.
Стенофаги – види, що розвиваються на рослинах
з кількох близьких родів у межах однієї родини, представлені 41 видом із 6 родин Rhopalocera. Найбільше
стенофагів у родині Lycaenidae – 19 видів. У родині
Nymphalidae стенофагія характерна для 9 видів. В тому
числі, хорто-стенофагів, що розвиваються на Violaceae – 3 види (Pandoriana pandora, Argyronome laodice і
Fabriciana adippe), на Scrophulariaceae – 1 вид (Melitaea
trivia), дендро-стенофагів на Salicaceae – 3 види (Apatura iris, A. ilia та Limenitis populi), а також 1 вид (Neptis
rivularis) – тамно-стенофаг на Rosaceae і 1 (Neptis
sappho) – дендро-хорто-стенофаг на Fabaceae. У родині
Pieridae стенофагія притаманна 5 видам, 4 з яких є хорто-стенофагами на Fabaceae (Leptidea sinapis, L. reali,
Colias myrmidone і C. chrysotheme), а 1 – тамно-стенофаг
на Rhamnaceae (Gonepteryx rhamni). 3 види з родини
Satyridae є стенохортофагами на Poaceae (Lopinga achine,
Coenonympha arcania та Hipparhia fagi).
Монофаги – види, що можуть розвиватися
тільки на одному виді рослин або кількох близьких
видах одного роду, у регіоні досліджень мають 13
представників. Серед регіональних родин Rhopalocera
за кількістю монофагів домінує родина Lycaenidae – 9
видів. Більшість з них є хортофагами, та розвиваються на Sedum sp. (Scolitantides orion), Gentiana pneumonanthe та G. asclepiadea (Maculinea alcon), Sanguisorba
officinalis (Maculinea teleius, M. nausithous), Astragalus
sp. (Plebejus sephirus), Geranium sp. (Aricia eumedon).
Крім того, серед Lycaenidae 1 вид – Nordmannia ilicis – дендрофаг на Quercus sp. і 1 вид – тамнофаг на
Prunus sp. (Nordmannia acaciae). З інших родин монофагія притаманна для двох видів-хортофагів з малочисельної у регіоні родини Papilionidae: Parnassius
mnemosyne та Zerynthia polyxena, а також 2 видів з родини Nymphalidae: Limenitis camilla – моно-тамнофаг
на Lonicera sp. та Araschnia levana – моно-хортофаг на
Urtica sp. І один вид – моно-хортофаг відомий у родині: Hesperiidae – Carcharodus orientalis, кормовою
рослиною для якого є кілька видів роду Stachys.
Отже, у Кам’янецькому Придністров’ї переважають олігофаги – 63 види з усіх 7 родин; стенофагів –
41 вид з 6 родин, поліфагів – 18 видів з 3 родин та монофагів – 13 видів з 4 родин.

Гордій Наталія Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший викладач, кафедра біології та методики її викладання, Кам’янець-Подільський національний університет імені івана Огієнка, вул. Огієнка,
61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300
E-mail: nataliagordiy3103@gmail.com
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APPLICATION OF PYRIMIDINE AND PYRAZOLE DERIVATIVES AS NEW PLANT
GROWTH REGULATORS
Tsygankova V., Andrusevich Ya., Shtompel O.
The main task for modern agricultural biotechnology is elaboration of new growth regulators to improve
plant growth and quality of crop production, and increase
plant tolerance to abiotic and biotic stress-factors. Pea
(Pisum sativum L.) is an important agricultural crop cultivated worldwide. Today the plant growth regulators of
natural and synthetic origin are widely used in the practice of agricultural biotechnology to improve the growth
and productivity of pea. Nevertheless the great theoretical and practical interest is elaboration of new ecologically safe plant growth regulators created on the base of
low molecular weight five and six-membered heterocyclic compounds which are known to be used as a perspective substitutes for traditional plant growth regulators. The main purpose of our work was to study of regulatory activity on the growth of pea plants of synthetic
low molecular weight heterocyclic compounds derivatives of pyrimidine and pyrazole synthesized at the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine. The conducted
experiments showed the high stimulating effect of synthetic compounds derivatives of pyrimidine and pyrazole
on germination of seeds and acceleration of growth of
seedlings of pea (Pisum sativum L.) of two cultivars
(L35/11 middle stalwart bewhiskered and L303/04 semidwarf bewhiskered) grown for 21 days in the laboratory
conditions. It was found that the biometric indexes of pea

seedlings grown either on the water solution of derivatives of pyrimidine or pyrazole used at concentration
10-9 M increased by an average of 23 % – by total length
of seedlings, by an average of 76 % – by total length of
roots, and by an average of 116 % – by total number of
roots as compared with similar indexes of pea seedlings
grown either on the distilled water (control), or on the
water solution of plant hormones auxins IAA (1H-Indol3-ylacetic acid) and NAA (1-Naphthylacetic acid) used at
the same concentration 10-9 M. The stimulating effect of
derivatives of pyrimidine and pyrazole on increase of
content of photosynthetic pigments in the leaves of pea
seedlings was also found. The content of chlorophyll a
increased by an average of 36 %, the content of chlorophyll b increased by an average of 74 %, the content of
chlorophylls a+b increased by an average of 36 %, the
content of carotenoids increased by an average of 28 %
as compared with similar indexes of pea seedlings grown
either on the distilled water (control), or on the water solution of IAA and NAA, respectively. Obviously, that the
high growth regulatory activity of derivatives of pyrimidine and pyrazole can be explained by their auxin-like
stimulating effect on processes of proliferation and differentiation of plant cells, leading to acceleration of plant
growth. The obtained results confirmed the possibility of
the application of derivatives of pyrimidine and pyrazole
as new effective regulators of growth of pea plants.
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УДК 612.825.1

З’ЯСУВАННЯ ХАРАКТЕРУ НЕЙРОДИНАМІЧНОЇ І ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
ПІД ЧАС ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ЛЮДЕЙ З РІЗНИМИ ІНДИВІДУАЛЬНОТИПОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Юхименко Л. І., Пустовіт О. П., Хоменко С. М.
Відомо, що переробка інформації викликає
зміни в активізації мозкової діяльності, роботі механізмів автономної регуляції серцевого ритму та процесах саморегуляції функцій. Разом з тим, результати
таких досліджень поодинокі, містять багато протирічь, отримані різними методичними підходами, що
не дозволяє повною мірою судити про характер нейродинамічної та вегетативної регуляції, яка відбувається під час розумової роботи. Об’єктом дослідження були індивідуально-типологічні особливості нейродинамічних та вегетативних механізмів переробки
інформації.
У дослідженнях взяли участь 83 здорових чоловіків 18–20 років, що були студентами Черкаського
національного університету імені Б. Хмельницького.
Обстеження проводили з березня по квітень із дотриманням норм біоетики і положень Гельсинської
декларації 1975 р. після добровільної згоди кожного
обстежуваного. В якості розумового навантаження
використано тест по переробці слухової інформації
на комп’ютерному комплексі «Діагност 1М» за методикою М.В. Макаренка. Визначали кількість помилкових реакцій та загальну кількість перероблених
слухових подразників за 5 хвилин якомога швидкого
диференціювання позитивних (високий і низький
тон) і гальмівних (середній тон) подразників в режимі «зворотний зв’язок». Одночасно в умовах спокою і
під час переробки слухових подразників фіксували
спектральні характеристики серцевого ритму (СР) на
приладі «Cardiolab+» та показники вегетативних реакцій з використанням компьютерного поліграфа
«Axciton» (виробництво США), з синхронною реєстрацією результатів на компьютері ACER. Для оцінки
впливу регуляторних систем проводили спектральний аналіз СР за показниками сумарної потужності
спектру (ТР мс2), потужності спектру на дуже низьких (VLF мс2), низьких (LF мс2) та високих (НF мс2)
частотах. Поліграму аналізували за показниками ди-

хання, шкірно-гальванічної реакції, фотоплетизмограми, артеріального тиску, тремора. Статистичну обробку отриманих результатів проводили методами
параметричної та непараметричної статистики із застосуванням пакетів програм «Microsoft Exel – 2010»
і «STATISTICA 6.0 for Windows» («StatSoft Inc.»,
США). Достовірність змін і відмінностей між порівнювальними величинами оцінювали за критерієм достовірності різниці (t) по Стюденту (при нормальному розподілі) та за непараметричним критерієм “U”
Вілкоксона-Манна-Уітні (при ненормальному розподілі даних). Відмінності між групами вважали достовірними при Р≤0,05.
Співставлення кількості переробленої інформації у обстежуваних з різною ФРНП показало, що у
осіб з високим і середнім її рівнем кількість перероблених слухових подразників була вищою, ніж у обстежуваних з низьким рівнем (Р≤0,05). Встановлено,
що виконання завдання з високою ФРНП супроводжувалось вищими значеннями ТР, НF, LF LF, ніж в
осіб з низьким її рівнем (Р≤0,05). Аналіз поліграм
осіб з різною ФРНП виявив відмінності в діапазоні
електричного опору шкіри та артеріального тиску обстежуваних у відповідь на помилкову реакцію під час
тестування (Р≤0,05).
Обстежувані з низьким рівнем ФРНП під час
переробки слухової інформації характеризувались
достовірно меншою результативністю, нижчими значеннями потужності спектру серцевого ритму (ТР,
VLF, LF і НF) та переважанням гальмівних процесів
порівняно з обстежуваними, які мали вищі її рівні
(Р≤0,05). Доведено, що на процес переробки інформації має суттєвий вплив автономна нервова система,
яка використовує різні механізми підтримки гомеостазу та регуляції функціонального стану організму.
Обґрунтовується провідна роль нейродинамічних індивідуально-типологічних властивостей ВНД у забезпеченні адаптивних реакцій організму.
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УДК 612.13:615.038,039:616.084:796.422

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ГОМЕОПАТІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ
Коритко З. І.
Поряд з фармакологічними засобами, які широко
застосовуються у спорті для відновлення гомеостазу та
підтримання на високому рівні фізіологічних систем
організму, актуальним є пошук нетрадиційних способів
розширення функціональних резервів організму. В
цьому плані цілком перспективними можуть стати гомеопатичні препарати, зокрема, так звана електронна
гомеопатія, яка в останні роки привертає до себе увагу
учених і практичних медиків, оскільки при лікуванні
інформацією використовуються мінімальні кількості
речовини або енергії, які необхідні тільки в якості перенощика інформації, тому можливість побічних явищ
при інформотерапевтичних впливах є меншою, так як
тут використовуються значно менші дози речовини або
енергії, ніж у фармакотерапії або фізіотерапії.
Вибір гомеопатичного препарату був продиктований необхідністю активації системи плазміну у
спортсменів з метою відновлення гомеостазу у тромбін-плазміновій системі (ТПС). Відомо, що значні фізичні та емоційні навантаження, які мають місце в
практиці спорту, відбуваються на фоні надмірної активації адренергічної системи, і ведуть до посилення
агрегації тромбоцитів та розвитку гіперкоагуляції.
Згідно, з сучасними уявленнями, зміщення рівноваги
в бік переважання тромбіногенезу, може бути причиною порушення гомеостазу та зриву адаптаційних
процесів. Уявлення про роботу та функції ТПС дозволяє допустити, що відновлення зрушеного гомеостазу організму та підвищення резервів можна досягти активацією підсистеми плазміну шляхом корекції
функціонального стану організму фібринолізином.
Оскільки фібринолізин (плазмін) є хімічним
препаратом білкової структури, який вводиться внутрішньовенно, має побічні дії та ряд протипоказань, то
з метою перевірки даної гіпотези був створений гомеопатичний фібринолізин.
Об’єктом досліджень було вивчення механізмів формування функціонального гомеостазу у
спортсменів за умов значних фізичних навантажень
та способи його корекції.
З метою виявити вплив електронної гомеопатії
на показники функціонального стану та працездатності спортсменів на базі Львівського державного університету фізичної культури у 2010 році обстежені
дві однорідні групи кваліфікованих бігунів 18–20 років впоздовж одного місячного мезоциклу в декілька
етапів. Експериментальна група (ЕГ, n=15) приймала
гомеопатичний препарат ЕКФ, отриманий шляхом
біоінформаційного переносу з фібринолізину активністю 20000 од. (виробництва «Біофарма», Київ) на
гомеопатичну крупку (патент на винахід № 09212 С2

Україна), а контрольна група (КГ, n=15) вживала
плацебо (чисту гомеопатичну крупку виробництва
Київського вітамінного заводу). На першому етапі
вивчався вихідний рівень параметрів серцево-судинної системи, в кінці другого етапу досліджувалась
зміни показників під впливом тижневого курсу прийому електронної гомеопатії, а на третьому етапі –
реституція показників. Крім того, на кожному етапі
оцінювалась загальна фізична працездатність бігунів
за толерантністю до ступеневого тесту Конконі, а також досліджувалась спеціальна фізична працездатність легкоатлетів-бігунів.
У спортсменів ЕГ показники центральної гемодинаміки (ЦГД), варіабельності серцевого ритму (ВСР),
а також показники фізичної працездатності за тестом
Конконі та окремі показники спеціальної працездатності відрізнялись вже після тижневого курсу прийому
препарату як у порівнянні з КГ, так і між етапами всередині ЕГ (Р<0,05). Препарат ЕКФ у спортсменів ЕГ активізував роботу апарату кровообігу, оскільки підвищував насосну функцію серцевого м’язу.
Аналіз часових характеристик ВРС показав, що
зміни під впливом електронної гомеопатії у ЕГ відбулись вже навіть після одноразового прийому препарату ЕКФ і зберігались через тиждень після закінчення
прийому ЕКФ, в той час, коли у спортсменів КГ змін
між етапами не було. У спортсменів ЕГ одноразовий
прийом препарату посилював стабілізуючий ефект вазомоторного центру, підвищував загальну варіабельність серцевого ритму, посилював активність автономного контуру регуляції, вирівнював баланс нервових
та гуморальних впливів на серце.
У спортсменів ЕГ підвищилась також загальна
і спеціальна працездатність не лише в період прийому електронної гомеопатії, а й через тиждень після
закінчення тижневого курсу прийому препарату
(Р<0,05), що свідчило про його пролонговану дію.
Отримані результати дають підставу стверджувати, що ЕКФ проявив ефекти впливу, аналогічні
з препаратом «Фібринолізин», який, відповідно до
положень про функціонування тромбін-плазмінової
системи і роль її у підтриманні та збереженні гомеостазу в організмі, стимулював регенераційні процеси,
що стало підґрунтям до позитивних змін у роботі
апарату кровообігу і зростання загальної та спеціальної працездатності легкоатлетів.
Отже, так звана електронна гомеопатія має
перспективи подальшого вивчення, так як завдяки
цьому стане можливим внесення корекцій у функціональний стан спортсменів за умов напруженої
м’язової роботи.
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УДК 658:005.6

ЕТАП ПОШУКУ РІШЕННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Кононова О. Є.
Етап пошуку рішення є найбільш трудомістким,
оскільки тут проводиться велика інформаційна робота:
збір, реєстрація і підготовка інформації; обробка, прийом і передача інформації тощо. Однак найбільш відповідальним, хоча і менш трудомістким представляє собою етап вибору єдиного рішення. Основна робота на
цьому етапі виконується особами, які приймають рішення – осмислити всю зібрану і оброблену раніше інформацію і на її основі зробити вибір. Тому робота цих
людей характеризується великою напругою, емоційним
навантаженням, відповідальністю.
На етапі вибору рішення виконуються наступні операції, які є об'єктами даного дослідження:
– визначення допустимих (прийнятних) рішень;
– визначення ефективних рішень;
– вибір єдиного рішення.
Для вирішення даної проблеми необхідно розкрити сутність кожної операції, які виконуються на
етапі пошуку рішення.
1. Визначення допустимих (прийнятних)
рішень.
Операція отримання безлічі допустимих рішень з початкової множини альтернативних варіантів в залежності від характеру розв'язуваної задачі і
ступеня формалізації інформації може виконуватися
шляхом логічного мислення або із застосуванням формального апарату.
Тому автором зазначено, що можливі два підходи до вибору допустимих рішень. Перший підхід
заснований на неформальному «ручному» виборі рішення. Виконання обмежень є необхідною умовою
для вибору єдиного рішення. Другий підхід заснований на використанні при прийнятті рішень формальних методів: ЕОМ, автоматизованих систем обробки
даних, експертних систем прийняття рішень, економіко-математичних методів тощо. Він вимагає жорсткої регламентації всіх процедур обробки даних, що
не дозволяє поєднати операцію пошуку альтернативних варіантів рішень з їх перевіркою на відповідність
обмеженням.

2. Визначення ефективних рішень.
Вивчено, що рішення називається ефективним,
якщо не існує більш кращого з точки зору обраного
критерію рішення. Тому звуження безлічі допустимих рішень до підмножини ефективних рішень здійснюється на основі вибору і аналізу переваг. Всі ефективні рішення, якщо б не порівняти між собою, не
можна сказати, яке з них краще.
Основне призначення даної операції полягає в
тому, щоб відібрати ефективні варіанти рішень і не
пропустити непридатні з точки зору ефективності
вирішення.
3. Вибір єдиного рішення.
Вибір єдиного рішення з безлічі ефективних
в силу непорівнянності останніх може бути здійснено тільки з залученням додаткової інформації,
яка дозволяє всебічно оцінити цілі і показники їх досягнення.
Автором запропоновано з метою отримання
єдиного рішення за відсутності критерію оптимальності необхідно провести детальне опрацювання кожного варіанта рішення з підмножини ефективних рішень.
Це обумовлено наступними діями:
1) більш повне уточнення всіх складових частин рішення: цілі, обмеження, варіанти дій з урахуванням зміни до моменту прийняття рішення обстановки, так, щоб кожен варіант був закінчений
оригінальне, готове до реалізації рішення;
2) вивчаються основні напрямки, шляхи та засоби досягнення поставлених цілей, а також наявні
можливості: трудові, матеріальні, фінансові та інші
ресурси, особливо враховується необхідність збереження комерційної таємниці;
3) досліджуються можливі варіанти взаємодії
підрозділів і виконавців, що беруть участь в реалізації рішення;
4) оцінюються наслідки від реалізації рішень.
При цьому важливо знати не тільки цільові, а й побічні результати, які за своїм значенням бувають іноді
не менш важливі, ніж цільові результати.

Кононова Олександра Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку, економіки та
управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Чернишевського, 24-а, м. Дніпро, Україна, 49000
E-mail: oleksandrakononova@gmail.com
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УДК 631

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНА ПІДПРИЄМСТВАХ
Соловей І. С., Соловей І. М.
Для проведення комплексної, справедливої
оцінки конкурентоспроможності виробництва продукції зернових і зернобобових культур потрібно
враховувати ряд специфічних особливостей (відмінності у технології виробництва врожаю, термінах його збирання, урожайності, собівартості, ціні, структурі посівних площ тощо.
Важливе значення має метод, який ґрунтується
на теорії ефективної конкуренції та включає показники економічної діяльності, фінансового стану і ділової
активності. До показників, що характеризують ефективність виробничої діяльності (ЕВД) входять: виробництво пшениці на 1 га зібраної площі, грн.; операційні витрати на 1 грн. чистого доходу, грн.; частка
виробничої собівартості у повній собівартості реалізованого 1 ц пшениці, %; фондовіддача (вартість валової
продукції у співставних цінах 2010 р./вартість основних виробничих фондів), грн.; рентабельність реалізації зерна, %.
Фінансовий стан (ФС) галузі характеризують
наступні показники: прибуток на 1 ц проданої пшениці, грн.; прибуток на 1 га зібраної площі, грн.; прибуток на 100 грн. повних витрат, грн.; прибуток на
100 грн. прямих матеріальних витрат, грн.; прибуток
на 100 грн. вартості основних виробничих фондів, грн.
Ділову активність (ДА) оцінюють за такими показниками: чистий дохід на середньогалузевого працівника,
грн.; чистий дохід на 1 га зібраної площі, грн.; чистий
дохід на 1 ц проданої пшениці, грн.; чистий дохід на
100 грн. повних витрат, грн.; чистий дохід на 100 грн.
вартості основних виробничих фондів, грн.
Спочатку потрібно розрахувати індекс конкурентоспроможності за кожним наведеним показником шляхом його співвідношення аналізованого
підприємства до підприємства лідера в групі. Далі на
основі окремих індексів конкурентоспроможності
зерна розрахувати групові індекси за ЕВД, ФС і ДА.
Так наприклад, розрахунок групового індексу
конкурентоспроможності за показниками ЕВД здійснюється за формулою вчених Національного наукового
центру інституту аграрної економіки (ННЦ ІАЕ):
ЕВД=0,25·ВВП+0,95·ОВ+0,2·ЧС+0,1·ФГ+0,2·РП,

(1)

де ВВП – вартість виробленої пшениці у співставних
цінах 2010 р. на 1 га зібраної площі, грн.; ОВ – операційні витрати на 1 грн. чистого доходу, грн.; ЧС –
частка собівартості у повній собівартості 1 ц реалізованого зерна, %; ФГ – фондовіддача (ВВП/ВОВФ га-

лузі), грн.; РП – рентабельність продукції (прибуток/виручка), грн.
Розрахунок групового індексу конкурентоспроможності за показниками фінансового стану зерна (ФС) здійснюється за наступною формулою:
ФС=0,25·Пцз+0,25·Пзп+0,2·Ппв+0,2·Ппмв+0,1·Пвовф, (2)

де Пцз – прибуток на 1 ц зерна, грн.; Пзп – прибуток
на 1 га зібраної площі, грн.; Ппв – прибуток на
100 грн. повних витрат, грн.; Ппмв – прибуток на
100 грн. прямих матеріальних витрат, грн.; Пвовф –
прибуток на 100 грн. вартості основних виробничих
фондів у галузі, грн.
Груповий індекс конкурентоспроможності за
показниками ділової активності (ДА) розраховується
за формулою:
ДА=0,25·Впг+0,25·Взпп+0,2·Впn+0,2·Впв+0,1·Ввовф, (3)

де Впг – виручка на середньогалузевого працівника
(продуктивність праці), грн.; Взпп – виручка на 1 га
зібраної площі пшениці, грн.; Впn – виручка на 1 ц
проданої пшениці, грн.; Впв – виручка на 100 грн.
повних витрат, грн.; Ввовф – виручка на 100 грн.
вартості основних виробничих фондів, грн.
На основі групових індексів конкурентоспроможності можна розрахувати загальний індекс конкурентоспроможності за формулою, запропонованою
вченими ННЦ ІАЕ:
КП=0,35·ЕВД+0,3·ФС+0,35·ДА,

(4)

де КП – показник конкурентоспроможності зерна,
балів; ЕВД – значення критерію ефективності виробничої діяльності зернової галузі; ФС – значення критерію фінансового стану галузі; ДА – значення критерію ділової активності.
Європейський вектор розвитку економіки та
ринкове середовище обумовлюють нагальну потребу
прискорення росту конкурентоспроможності усіх видів
продукції, галузей і підприємств, насамперед шляхом:
формування повноцінної ринкової інфраструктури;
поліпшення технічного і кадрового потенціалу; використання новітніх, ресурсозберігаючих технологій виробництва і зберігання продукції; державного регулювання
ціноутворення, економічних відносин в АПВ; посилення його кооперації та інтеграції, підвищення платоспроможного попиту населення.

Соловей Ірина Степанівна, здобувач, кафедра обліку і правового забезпечення агропромислового виробництва, Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна,
46020
E-mail: Iryna_1978@ukr.net
Соловей Іван Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра електротехнологій та експлуатації електрообладнання, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., Україна, 47501
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УДК 338.48

ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ
Романова А. А.
За останнє десятиріччя з’явилась велика кількість визначень туристичної інфраструктури. Більшість вітчизняних науковців пов’язують туристичну
інфраструктуру саме з матеріальним забезпеченням
функціонування туристичної галузі. За умов розвитку
інформаційного постіндустріального суспільства до
традиційних компонентів туристичної інфраструктури додалися ще ті, що пов’язані зі зв’язком, можливістю безперешкодних комунікацій та сервісу.
Матеріальна інфраструктура включає заклади
розміщення, транспорт і зв’язок, ресторани, торговорозважальні об’єкти тощо. Культурно-духовна складова
інфраструктури включає такі нематеріальні активи як
історія, міфи, легенди, національна кухня, національний
одяг, традиції, звичаї тощо. Сервіс та адміністрування –
складові нематеріальної інфраструктури, що включають
сукупність надаваних туристичних послуг та можливість споживачів скористатися ними. Але відмінність
поняття туристичної інфраструктури від поняття туристичного ресурсу полягає у тому, що інфраструктура визначає цілеспрямований комплекс заходів і дій задля
створення можливості комфортного використання та
ознайомлення споживачів з туристичними ресурсами.
Об’єкт дослідження – туристична інфраструктура України.
За даними Туристичного та Транспортного
Форуму, туристична інфраструктура являє собою ланцюг із транспортного забезпечення, соціальної та
екологічної інфраструктури, які поєднуються на регіональному рівні для створення привабливого туристичного напрямку.
Транспортна інфраструктура у даній взаємодії
забезпечує доступ туристів з міжнародних та внутрішніх ринків та включає в себе дороги, аеропорти, залізниці, річкові та морські порти тощо.
Соціальна інфраструктура пов’язана з розміщенням туристів, а також наявність інших необхідних об’єктів, призначених для різних видів туристичної діяльності та послуг, які приваблюють потенційних туристів. Вона включає готелі, ресторани,
конференц-центри, стадіони, галереї та інші об'єкти.
Екологічна інфраструктура є природною цінністю, що включає національні парки та заповідники,
мінеральні джерела, морські узбережжя, гірські спуски
та інші природні об’єкти, до яких відвідувачі можуть
здійснити подорож або екскурсію.
У доповнення до цих трьох видів, туристична
інфраструктура також включає в себе суто туристичну інфраструктуру, створену з мережі регіональних,
державних та національних туристичних організацій
на ринку туристичних продуктів.

Проаналізувавши фактори, можемо визначити
особливості вітчизняної туристичної інфраструктури:
диспропорція за видами перевезень; низька якість
дорожнього полотна; монополія на ринку авіаперевезень; застаріла логістика залізничних напрямків та
застарілий рухомий склад пасажирських потягів;
скорочення кількості закладів розміщення, низька кількість категоризованих закладів розміщення; несучасний зв’язок.
Необхідні заходи для удосконалення туристичної матеріальної інфраструктури: розділення господарських функцій і функцій державного управління
на залізничному транспорті, впровадження європейської вертикально інтегрованої моделі управління галуззю; оновлення застарілого рухомого складу залізничного транспорту; більш повне задоволення попиту населення на послуги з перевезень залізничним
транспортом; запровадження онлайн-бронювання залізничних квитків; активізація залучення інвестицій у
розвиток річної інфраструктури, будівництва морських та річних вокзалів, запуск регулярних пасажирських суден між туристичними містами України;
удосконалення системи експлуатації автошляхів через запровадження довгострокових контрактів на
утримання доріг на основі кінцевих результатів; забезпечення збереження і захисту доріг від передчасного їх руйнування; розвиток річкової інфраструктури для зменшення навантаження автошляхів; продовження курсу на лібералізацію повітряного сполучення, підписання Угоди про спільний авіаційний
простір з ЄС; запровадження нових логістичних рішень для використання транзитного потенціалу транспортної системи України.
Для ефективного та сталого розвитку вітчизняної туристичної індустрії потрібне інтенсивніше
інвестування в модернізацію інфраструктури. Інвестування може відбуватися як з державного, місцевого
бюджетів, так і за рахунок державно-приватного партнерства. Проте, більша частина фінансування має
відбуватися з державного бюджету. Підвищення рівня розвитку туристичної інфраструктури може сприяти збільшенню ефективності виробництва та розподілу туристичних послуг, а в деяких випадках, таких
як віддалені пункти призначення, збільшення пропозиції туристичних послуг. Для існування на конкурентному туристичному ринку, який стає дедалі все
більш динамічним та вимогливим, питання підвищення конкурентоспроможності стає ключовим. У
зв’язку з цим інвестиції у розвиток туристичної інфраструктури стають важливим компонентом конкурентоспроможності туризму.

Романова Анна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, Кафедра маркетингу, PR-технологій
та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, вул. Шевченка, 95, м. Чернігів,
Україна, 14027
E-mail: romanova.center@gmail.com
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УДК: 661.018.54:611.018.4-003(616.7+616.001)

ВИКОРИСТАННЯ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ В СУЧАСНІЙ
ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ
Воронцов П. М., Вишнякова І. В., Самойлова К. М.
Питання регенерація кісткової тканини – це
одно з актуальних питань сучасної ортопедії та травматології. На даний момент існує багато методів оптимізації остеорепарації. Використання збагаченої
тромбоцитами плазми в цій галузі займає одну із передових позицій в сучасній медицині.
Об’єктом нашого огляду є збагачена тромбоцитами плазма (англ. platelet-richplasma, PRР). Це
плазма крові з підвищеним вмістом тромбоцитів.
Тромбоцити містять безліч факторів росту і цитокінів, хемокінів і багато інших білків, які позитивно
впливають на біологічні процеси, що лежать в основі
репаративної регенерації тканин опорно-рухової системи (запалення, ангіогенез, міграція, проліферація,
диференціація клітин, а також синтез ними компонентів міжклітинного матриксу). Отже PRP сприяє
проліферації клітин, ефективному протіканню природних етапів регенерації і є безпечним, легким в
одержанні і ефективним джерелом формування нової
кістки. Крім того, збагачена тромбоцитами плазма
має протимікробні та імунокоригуючі властивості.
Унікальність і специфічність PRP полягає в збереженні оптимального кількісного і якісного співвідношення всіх факторів росту. Безпека, ефективність і
економічна доцільність PRP досить широко висвітлені в науковій літературі. Однак суттєвим недоліком
PRP є відсутність міцності, тому зусилля вчених зосереджені на вирішенні цієї проблеми.
На сьогодні існує великий обсяг робіт щодо
використання PRP при різних патологічних станах
опорно-рухової системи: незрощення переломів, подовження стегнової і великогомілкової кісток, дістракційний остеогенез, спонділодез, хірургічні операції і артропластика суглобів та ін. Також PRP використовують при гнійно-запальних процесах кісткової
тканини. Але найбільше значення має використання
збагаченої тромбоцитами плазми для заповнення дефектів великого розміру (у хворих зі значним діастазом уламків кісток після остеотомії або з великими

порожнинами після резекції пухлин). Великі сподівання покладаються на використання PRP у дітей з
різними патологіями системи опори та руху. Тому що
дітей використання пластичних матеріалів ускладнюється передчасним лізисом трансплантатів, пов’язаних з імунологічною реакцією дитячого організму на
трансплантат.
Біоматеріали для пластики кісткових дефектів
можуть бути як біологічного (ксено-, алло-і аутотрансплантати), так і небіологічного походження
(метали, кераміка, біоскло і ін.). Усі замісні матеріали мають певні переваги і недоліки, які детально
описані в літературі. Застосування PRP сумісно з різними матеріалами кісткової пластики було досліджено на різних моделях. Однак отримані результати доволі суперечливі. Було показано, як позитивні,
так негативні ефекти сумісного використання збагаченої тромбоцитами плазми з різними матеріалами
кісткової пластики. Деякі вчені, на основі своїх досліджень, припускають, що результат лікування може визначати саме оптимальна потрібна комбінація
характеристик імплантаційного матеріалу з необхідними властивостями PRP. У зв'язку з цим особливий інтерес сучасних досліджень представляє визначення такої комбінації. Для цього слід підібрати
тип біоматеріалу, відповідні фізико-хімічні властивості якого у сполученні з оптимальним кількісним
співвідношенням PRP дозволять максимально проявити всі властивості, якими наділена збагачена
тромбоцитами плазма.
Крім того, можна припустити, що використання PRP в поєднанні з остеопластичними матеріалами, насиченими мезенхімальними стовбуровими клітинами і факторами росту, дозволить максимально наблизити характеристики створених біоінженерних конструкцій до природних фізіологічних і анатомічних характеристик кісткової тканини, тобто домогтися так званої «віталізаціі» трансплантата.
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моделювання і трансплантології експериментально-біологічною клінікою, Державна Установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», вул. Пушкінська, 80,
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УДК 618.19-006.6-033.2:612.017.1

ІМУНОРЕАКТИВНІСТЬ У ХВОРИХ НА МЕТАСТАТИЧНИЙ РАК ГРУДНОЇ
ЗАЛОЗИ ПРОГНОСТИЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ ПІДТИПІВ
Кукушкіна С. М., Фільчаков Ф. В., Верьовкіна Н. О.
Рак грудної залози (РГЗ) займає провідне місце в структурі захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень серед жінок. Лікування хворих з
прогностично несприятливими молекулярними підтипами (тричі негативним та люмінальним В Her2/
neu негативним) РГЗ є однією з найбільших проблем
сучасної онкології, вирішенню якої може сприяти
виявлення нових прогностичних та предикативних
факторів. Результати численних досліджень вказують
на те, що між станом імунної системи, перебігом захворювання та результатами лікування онкологічних
хворих існує тісний взаємозв'язок, що обумовлює
можливість використання імунологічних параметрів
в якості прогностичних факторів. В зв’язку з цим,
більш глибоке розуміння імунних механізмів взаємодії організму та пухлини сприятиме успіху на шляху
підвищення ефективності терапії пацієнтів, в тому
числі на РГЗ.
Об’єкт дослідження – метастатичний рак грудної залози
Мета дослідження – вивчення особливостей
адаптивного імунітету у хворих на тричі негативний та
люмінальний В Her2/neu негативний РГЗ. Матеріали
та методи. В дослідження було включено 24 хворих на
тричі негативний і 15 хворих на люмінальний В
Her2/neu негативний метастатичний РГЗ. В якості групи порівняння обстежено 20 практично здорових жінок (ПЗЖ) відповідного віку. Фенотипічні характеристики лімфоцитів периферичної крові (ПК) визначали
методом проточної цитофлуориметрії з використанням наступних моноклональных антитіл: CD3-FITC/
CD16CD56-PE, CD4-FITC, CD8-FITC («Becton Dickinson», США), CD25-РС5, CD127-PE («Beckman Coulter», США). Облік результатів імунофенотипування
лімфоцитів ПК проводили на проточному цитофлуориметрі FACScan («Becton Dickinson», США) за допомогою програми «Cell Quest». Імуногістохімічне дослідження тумор-інфільтруючих лімфоцитів здійснювали на депарафінізованих зрізах пухлин РГЗ з використанням моноклональных антитіл до CD4 і CD8
(«Dako», Данія). Для візуалізації продуктів імуногістохімічної реакції застосовували систему детекції

EnVisionTM FLEX («Dako», Данія). Кількість CD4+- та
CD8+-лімфоцитів аналізували у 10 полях зору та визначали у відсотках.
Результати дослідження демонструють, що
популяційний склад Т-лімфоцитів ПК у хворих на
тричі негативний РГЗ характеризується низьким рівнем Т-хелперів (CD4+) (34,6±3,4 % проти 42,5±1,6 %
у ПЗЖ, р=0,038), в той час як у хворих на люмінальний В Her2/neu негативний РГЗ відносна кількість
Т-хелперів реєструється в межах нормальних значень. Не залежно від молекулярного підтипу пухлини
у хворих на РГЗ відсоток цитотоксичних Т-лімфоцитів (CD8+) серед циркулюючих Т-клітин відповідає
аналогічному показнику у ПЗЖ. Не відрізняються групи хворих і за вмістом природних кілерних Т-лімфоцитів (CD3+CD56+CD16+), рівень яких на тлі захворювання суттєво не змінюється. Кількість регуляторних
Т-лімфоцитів (CD4+CD25highCD127low-neg) у хворих на
тричі негативний РГЗ відповідає такому у ПЗЖ
(2,8±0,3 % проти 2,8±0,2 %, р=0,662). Натомість, при
люмінальному В Her2/neu негативному РГЗ цей показник (2,0±0,3 %) є суттєво зниженим (р=0,010).
Інфільтрація пухлини лімфоїдними клітинами
більш виражена у хворих з тричі негативним РГЗ,
ніж з люмінальним В Her2/neu негативним РГЗ
(р <0,001). При цьому, у досліджуваних групах хворих
різним є вміст окремих субпопуляцій Т-лімфоцитів: кількість CD4+-клітин складає 19,8±5,8 % та 2,2±1,5 %
(р=0,046), кількість CD8+-клітин – 11,3±3,1 % та
0,8±0,1 % (р=0,005) відповідно при тричі негативному та люмінальному В Her2/neu негативному підтипах пухлини. Проте в обох групах хворих в запальному інфільтраті пухлини домінуючою субпопуляцією Т-лімфоцитів є Т-хелпери.
Висновки. Хворі на метастатичний тричі негативний та люмінальний В Her2/neu негативний
РГЗ мають певні особливості імунологічного профілю як на системному, так і локальному рівні. Подальші дослідження імунореактивності організму таких хворих надасть можливість визначати індивідуальні особливості перебігу захворювання для персоніфікації лікування.
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УДК: 617.54-089.5-089.168.1-76

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ТОРАКАЛЬНОГО
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОГО БЛОКУ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ
АНАЛГЕЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ТОРАКОТОМІЧНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ
Могильник А. І.
До теперішнього часу досягнуті значні успіхи
в хірургічному лікуванні пацієнтів із захворюваннями
органів грудної порожнини. Торакотомічний доступ –
одна з найбільш болючих хірургічних маніпуляцій, яка
асоціюється зі значно післяопераційною дисфункцією
діафрагми і вираженими респіраторними порушеннями, а безпосередньо оперативне втручання супроводжується тракціями і компресією життєво важливих
органів та великих рефлексогенних зон.
Інтраопераційний торакальний паравертебральний блок (ІТПБ) є альтернативним доповненням
системного знеболення для пацієнтів після торакотомічних оперативних втручань.
Мета дослідження – поліпшити якість післяопераційного знеболення хворих після торакотомічних
операцій шляхом розробки методу раціонального інтра- та післяопераційної аналгезії.
Об’єктом дослідження були пацієнти із захворюваннями органів грудної клітини, що потребували анестезіологічної допомоги під час оперативного втручання торакотомічним доступом з послідуючою післяопераційною аналгезією.
Методи дослідження. Дослідження проведено
на 62 пацієнтах, оперованих в торакальному центрі
Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського в 2015–2016 роках з приводу захворювань органів грудної порожнини. Пацієнти були розділені на дві групи: групу дослідження (32 хворих), та
контрольну групу (30 хворих). В обох групах післяопераційна аналгезія забезпечувалась системним введенням наркотичних та нестероїдних протизапальних
засобів. Пацієнтам групи дослідження виконувалась
ІТПБ. Пацієнти обох груп не відрізнялись за віком,
статтю, ризиком за шкалою American Society of Anesthesiologists (ASA), вагою, тривалістю операції.
Вік пацієнтів групи дослідження становив
49,07±8,61 років, в контрольній 51,14±7,43 років. Співвідношення пацієнтів з ІІ ступенем ризику до пацієнтів
з ІІІ ступенем ризику за шкалою ASA (II/III) становила
23/9 20/10, вага становила 77,35±5.12 в групі дослідження проти 74,02±6,25 в контрольній групі, тривалість оперативного втручання складала 104,7±13,1 в досліджуваній групі та 94,4±11,07 в контрольній.
Всім хворим було проведено повне клініколабораторне обстеження, пульсоксиметрія, кардіомоніторинг, моніторинг артеріального тиску, контроль

діурезу. Досліджувались тривалість штучної вентиляції легенів (ШВЛ), строки видалення ендотрахеальної
трубки (ЕТТ), показники артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Інтенсивність больового синдрому оцінювалась за Visual Analogue Scale (VAS).
У групі контролю післяопераційна аналгезія
забезпечувалась введенням промедолу дозою 60 мкг/
кг/год та парацетамолу дозою 1 мг/кг/год. Пацієнтам
основної групи на фоні системної аналгезії з метою
післяопераційного знеболення проводився ІТПБ: перед ушиванням рани з боку грудної порожнини проводилась блокада міжреберних нервів вище та нижче
торакотомічного розрізу 5 мл 0,5 % бупівакаїну з додаванням 2,5 мг морфіну.
Результати дослідження. Показники вираженості больового синдтома за шкалою VAS в групі дослідження були достовірно нижче: 3,2±0,4 проти
4,7±0,6 в контрольній групі через 2 години, 3,5±0,5
проти 4,9±0,6 через 4 години, 4,2±0,4 проти 5,1±0,6
через 8 годин та 4,6±0,6 проти 4,9±0,6 через 12 годин.
У пацієнтів групи дослідження ранній післяопераційний період супроводжувався більш стабільними показниками гемодинаміки та меншою частотою серцевих скорочень, що свідчило про більшу
адекватність аналгезії.
Потреба в післяопераційній вентиляційній підтримці та тривалість ШВЛ в групі контролю була більшою на 25,5 % і становила 47,5±3,6 хв. проти 35,4±
±3,2 хв. в групі дослідження, що найвірогідніше було
пов’язано з потребою використання більших доз наркотичних анальгетиків на заключних етапах оперативного втручання та в ранньому післяопераційному періоді. З цієї ж причини можливість видалення ЕТТ в
контрольній групі виникала на 36,4 % пізніше і становила 84,3±7,6 хв. порівняно з 53,6±7,1 хв. в досліджуваній групі, що також було пов’язано з можливістю
більш глибокого дихання на фоні адекватнішої аналгезій у пацієнтів цієї групи.
Висновки. Отримані результати свідчать, що
застосування методики ІТПБ забезпечує більш глибоку та адекватну аналгезію після торакотомічних
оперативних втручань, що супроводжується стабільнішими показниками гемодинаміки, меншою тривалістю післяопераційної ШВЛ, більш ранньою можливістю видалення ЕТТ та подальшого адекватного
самостійного дихання пацієнтів.

Могильник Антон Ігорович, кандидат медичних наук, доцент, кафедра анестезіології з інтенсивною
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ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ ОБСТЕЖЕННЯ
ПАЦІЄНТА З ПІДОЗРОЮ НА СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИЙ РОЗЛАД У
ЩОДЕННІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Телішевська У. Д., Телішевська О. Д.
Скронево-нижньощелепний розлад (СНР) – це
термін, який об’єднує групу станів, що характеризуються ураженням структур скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) і (або) жувальної мускулатури. Інколи СНР можуть бути частиною загального
больового синдрому пацієнта, без ураження структур
СНЩС та м’язів щелепно-лицевої ділянки.
Дослідники виділяють стоматогенну, оклюзійну, психогенну, загальносоматичну та постуральну
теорії розвитку СНР. Існує ряд хвороб, симптоми
яких імітують СНР, що вимагає ретельної диференційної діагностики між СНР та хворобами, що їх імітують. Тому, для якісної діагностики СНР лікарстоматолог, зазвичай, витрачає багато часу та зусиль.
Жоден із запропонованих у літературі протоколів, діагностичних інструментів та тестів СНР не визнано
остаточним методом дослідження, часто вони є громіздкими та важко зрозумілими. Власне тому,
об’єктом дослідження стало вдосконалення методики
обстеження пацієнта з підозрою на СНР.
Метою дослідження є розробка ергономічної
та компактної карти обстеження пацієнта з підозрою
на скронево-нижньощелепний розлад.
Результати дослідження. З урахуванням значної кількості хвороб, що імітують СНР, для стандартизації обстеження та проведення диференційної діагностики на кафедрі ортопедичної стоматології
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького розроблені карти обстеження
пацієнтів із підозрою на СНР, побудовані логічним
ланцюгом від заповнення паспортної частини і до
встановленого діагнозу та призначеного лікування, які
є зручними при первинному обстеженні та легко зрозумілими при наступних відвідуваннях.
На першу сторінку карти обстеження винесені
ключові пункти, необхідні для перегляду в усі наступні візити пацієнта. Після заповнення паспортної частини необхідно зазначити основну причину звертання, що слугує вказівником для подальшого напрямку опитування. Виділено чотири основні скарги:
біль в ділянці СНЩС/м'язів, шуми у СНЩС, обмежене відкривання рота, інші (з описом скарг).
Частина “суб’єктивне обстеження”. При зборі
анамнезу життя детально виясняють умови життя та

праці, наявність шкідливих звичок, стресів. Далі заповнюють бланк “перенесені та супутні хвороби”, де,
окрім загальносоматичних хвороб, зазначають наявність головного болю, травматичних видалень 38/48
зубів, інтубаційних наркозів, ортодонтичного лікування, протезування.
Для первинної діагностики СНР застосовують
Гамбурзький тест “Експрес-заключення”. За наявності
тільки одного з пунктів теста, СНР відхиляється, а за
наявності двох і більше пунктів – у даного пацієнта можливий СНР і він потребує подальшого обстеження.
Частина “об’єктивне обстеження” включає зовнішньоротове обстеження, пальпацію жувальних
м’язів, грудинно-ключично-соскоподібних м’язів,
м’язів шиї. Далі проводять латеральну та постеріальну пальпацію СНЩС при різних рухах нижньої щелепи, вимірюють ступінь відкривання рота (норма 4–
5 см) та оцінюють траекторію руху нижньої щелепи
(норма, девіація або дефлекція). При внутрішньоротовому обстеженні заповнюють зубну формулу, приділяючи увагу прикусу та стабільності оклюзії. Для
більш детальної діагностики оклюзії проводять аналіз діагностичних і контрольних гіпсових моделей
щелеп в артикуляторі. На заключному етапі проводять спеціальну “провокаційну пробу” на наявність
запального процесу в СНЩС.
Частина “результати додаткового обстеження”
включає опис ортопантомографії, зонографії, комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії чи ультразвукової діагностики. Кожен із цих
методів дослідження є специфічним щодо тканинних
структур суглоба, має різну діагностичну цінність і
соціальну ефективність. За необхідності, пацієнтів
скеровують на додаткові консультації до: стоматолога-хірурга, ортодонта, терапевта, оториноларинголога, невропатолога, ревматолога, фізіотерапевта, психотерапевта.
Перед кінцевим діагнозом зазначають проведене попереднє лікування, його результат та хвороби
з якими проводиться диференційна діагностика.
Запропонована карта обстеження пацієнта з підозрою на СНР є зручною у використанні, логічною та
наглядною, заощаджує час і зусилля лікаря при щоденному консультуванні та лікуванні таких хворих.
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛЕГЕНЕВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НАПНЕВМОНІЮ
МОЛОДОГО ВІКУ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ ГРИПУ ВУКРАЇНІ 2015–2016рр.
Лисак А. В., Суханова Я. А.
Будь яка пневмонія розвивається за типовим
сценарієм. Вірусна травма: відшарування епітелію
бронхів бронхіол та альвеол, внаслідок чого виникають дрібні крововиливи у слизовій травмованих вірусом відділів. У відповідь виникає інфільтрація слизової
бронхів та бронхіол мононуклеарами, надалі відбувається виразкування слизової, інфільтрація перібронхіального простору та альвеолярної стінки лімфоцитами,
некротичний бронхіоліт, дифузне альвеолярне ураження, виражений набряк, фіброз уражених альвеолярних перетинок (гіаліноз), а надалі міліарні (вузликові)
або інтерстиційні некротичні пневмонії. При сприятливому завершенні у тканині легень визначаються поодинокі або множинні дрібні вогнища склерозу.
Не секрет, що прижиттєвий посів на флору та
чутливість займає багато часу та найчастіше результат отримують після смерті або виписки пацієнта, а
також він може бути ложно позитивний. Методика
ПЛР дорога, а держава ще не проводить це обстеження безкоштовно. Також відомо, що пневмонії вірусної
етіології найчастіше мають фульмінантний перебіг,
що не дає змоги виявити збудника в організмі хворого прижиттєво та ускладнює достовірність посмертної діагностики. За цих умов виникає необхідність
достовірної діагностики збудника (вірусу грипу типу
А (Н1/N1)та інших типів) у періоди пандемій грипу.
Саме це спонукає до поширення нових швидких методів диференціальної діагностики при морфологічному дослідженні летальних випадків вірусних та бактеріальних пневмоній.
Вирішення цієї проблеми можливе при додатковому проведенні імуногістохімічного дослідження
аутопсійного матеріалу легень з визначенням активності маркерів pan CK, CD34 та CD68. Використання
цієї методики збільшує достовірність та прискорює
час постановки патологоанатомічного діагнозу у спірних випадках.
Об’єкт дослідження –20 зразків тканини легень
хворих на пневмонію, які померли впродовж 7–14 днів
від початку захворювання.
Було проаналізовано 20 випадків смерті осіб
молодого віку, госпіталізованих із підозрою на вірусну, або вірусно-бактеріальну пневмонію за період
епідемії грипу в Україні, з грудня 2015року по кінець
лютого 2016року на базі Національного Військового
Медичного Клінічного Центру (НВМКЦ). Ці випадки

були обстежені макроскопічно. Та мікроскопічно з
фарбуванням гематоксилін – еозином. Додатково проведено фарбування методом постановки шик реакції(з
метою виключення випадків з бактеріальною флорою)
та за методикою Ван-Гізону (щоб визначитися із фазою альвеолярного ушкодження і, відповідно стадією
пневмонії та її давністю). В подальшому у випадках з
ознаками вірусного ушкодження було додатково проведено іммуногістохімічне дослідження з визначенням
активності маркерів pan CK,CD34 та CD68.
У 18ти випадках в обстеженому матеріалі виявлено ознаки альвеолярного ушкодження. За допомогою постановки ШИК реакції з них було виявлено
8 випадків з ознаками дифузного альвеолярного ушкодження без бактеріальної флори. При визначенні
активності імуногістохімічного маркера CD 68 у цих
зразках легеневої тканини було ідентифіковано вірусний антиген у альвеолярних макрофагах (8 з 8ми випадків). При постановці реакції з маркером CD34 у
зразках легеневої тканини було ідентифіковано вірусний антиген у частково злущеному ендотелії артеріол (6 з 8-ми випадків). За допомогою реакції з pan CK
було підтверджено наявність альвеолярного ушкодження епітелію бронхіол (5 з 8ми випадків).
Отримані результати надають можливість
морфологічно та топографічно виявити ознаки вірусного ушкодження різних відділів легень, визначитися
із стадією та формою пневмонії. Вони доводять наявність вірусних агентів у різних відділах легеневої
тканини у досліджених випадках. Висновки цих досліджень збігаються з результатами досліджень зарубіжних колег.
У той час, коли стандартні методики фарбування надають можливість встановити лише наявність пошкодження легеневої тканини (фазу диффузного альвеолярного ушкодження), додаткова постановка реакції з іммуногістохімічними маркерами CD68,
CD34 та pan CK при постановці посмертного патологоанатомічного діагнозу надає можливість збільшити
достовірність ідентифікації вірусної пневмонії за допомогою додаткового імуногістохімічного дослідження зразків легеневої тканини з цими маркерами. Використання цієї методики також скоротить час дослідження та постановки діагнозу у летальних випадках
при тяжкому фульмінантному перебігу пневмоній та
гострому респіраторному дістресс синдромі.

Лисак Андрій Васильович, начальник патологоанатомічної лабораторії, Національний військовомедичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», вул. Госпітальна, 16, м. Київ,
Україна, 02000; головний патологоанатом МОУ
Суханова Яна Анатоліївна, лікар патологоанатом патологоанатомічної лабораторії, Національний
військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», вул. Госпітальна, 16,
м. Київ, Україна, 02000
E-mail: yana_suh@ukr.net
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СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СПЕЦИФІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЕНДОВЕНОЗНОЇ
ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ
Криса Б. В.
Ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК) є
пріоритетним напрямком лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок (ВХНК). Це пояснюється малотравматичністю, добрим естетичним ефектом та короткими термінами реабілітації, завдяки чому вона
стала альтернативою класичних операцій і її навіть
почали ідеалізувати як бездоганний метод лікування
варикозної хвороби.
Метод ЕВЛК полягає у локальному фототермічному ушкодженні стінки судини за допомогою
лазерного випромінювання з певною довжиною хвилі, яке передається по еластичному світловоду до зони коагуляції. Лазерна енергія викликає локальний
термічний опік, вапоризацію (закипання крові і утворення бульбашок пари з температурю 100 oC), коагуляцію та карбонізацію крові і стінки судини. Наслідком термічної дії лазерного випромінювання є первинне склеювання стінок коагульованої судини при
еластичній компресії кінцівки після втручання та наступним фіброзним переродженням.
Активне впровадження в клінічну практику
ЕВЛК привело до швидкого накопичення інформації
щодо виникнення ряду ускладнень методики, зокрема сегментарних тромбофлебітів, екхімозів, гіперпігментації шкіри, парестезій, паравазальних опіків.
Окремо виділяють специфічні ускладнення, причиною яких є сама лазерна вапоризація та коагуляція.
Зокрема, при ультразвуковому контролі під час коагуляції в робочій зоні світловоду виявляють множинні бульбашки газу. Вони переміщуються у проксимальному напрямку від торця світловоду і через сафено-феморальне гирло потрапляють у глибокі вени.
Далі продукти лазерної коагуляціїі і вапоризації попадають в нижню порожнисту вену, мале коло кровообігу та судини головного мозку. У ранньому післяопераційному періоді більшість пацієнтів (83 %)
відмічають неприємний присмак у роті, біль голови,
запаморочення, нудоту, важкість при диханні, нездужання. Дані симптоми утримуються протягом 6–
7 днів після операції і ускладнюють протікання раннього післяопераційного періоду. Таким чином, проявом феномену лазерної вапоризації та коагуляції є
специфічні для нього діагностичні та клінічні післяопераційні симптоми.
Для профілактики ускладнень ЕВЛК доповнюють кросектомією. Проте кросектомія зменшує,
але не попереджує і не виключає ризик розвитку специфічних ускладнень у зв’язку з тим, що бульбашки
газу разом з продуктами лазерної вапоризації, фотокоагуляції і карбонізації можуть попадати в глибоку
венозну систему через перфорантні вени на стегні і
гомілці. Варто відмітити, що ряд авторів, які проводять ЕВЛК амбулаторно, не виконують кросектомію,
щоб не ускладнювати проведення втручання.
Об’єкт дослідження – варикозна хвороба
нижніх кінцівок, класи С1-С6 за класифікацією

СЕАР, видалення продуктів лазерної вапоризації та
коагуляції.
Мета дослідження – попередити виникнення
специфічних ускладнень ендовенозного лазерного
лікування варикозної хвороби, викликаних продуктами вапоризації, коагуляції і карбонізації, які попадають із робочої зони через венозну систему у мале
коло кровообігу та судини головного мозку.
Запропоновано спосіб профілактики виникнення специфічних ускладнень ендовенозного лазерного лікування варикозної хвороби шляхом активного видалення продуктів лазерної вапоризації, коагуляції і карбонізації, які утворюються на робочому кінці світловоду в час коагуляції з метою мінімізації
попадання їх у центральну венозну систему.
Поставлена задача вирішується шляхом активного видаленням продуктів вапоризації і карбонізації
із просвіту коагульованої вени через дренажний канал, розміщений у двохпросвітному еластичному порожнистому катетері співвісно із світловодом і
з’єднаний з джерелом вакууму.
Виконання способу ілюструє наступний приклад. Пацієнтка Д., 34 роки. Д-з: Варикозне розширення підшкірних вен правої нижньої кінцівки. ХВН
за класифікацією CEAP – С3. Прогресування варикозу пов’язує з двома вагітностями. За даними УЗД –
неспроможність устіального клапану, вертикальний
та горизонтальний рефлюкси, неспроможні перфоранти гомілки. Операція під тумесцентною анестезією
та УЗ контролем. В ділянці медіальної кісточки у вену ввели двохпросвітний катетер із світловодом і
провели до сафено-феморального гирла. Світловод
під’єднали до коагулятора, а дренажний катетер – до
хірургічного відсмоктувача. ЕВЛК апаратом «Лікахірург», довжина хвилі 1470 нм, потужність 9 Вт.
Одночасно включили відсмоктувач і лазерний коагулятор. Поступово вивели катетер із просвіту вени.
При знаходженні робочого кінця над недостатніми
перфорантами світловод затримували на 1–2 секунди.
Після закінчення втручання по ходу вени наклали
марлевий валик, а на міні доступ - косметичний шов.
Еластичне бинтування ноги. Після операції ніяких
специфічних скарг пацієнтка не подавала.
Вакуумна евакуація продуктів лазерної коагуляції із просвіту коагульованої вени попереджує можливість виникнення специфічних ускладнень ЕВЛК
у ранньому післяопераційному періоді, викликаних
продуктами лазерної вапоризації та фотокоагуляції,
які можуть попадати через венозну систему у мале
коло кровообігу та судини головного мозку. Вакуумна евакуація продуктів фотокоагуляції не ускладнює і
не продовжує часу проведення операції. Активне видалення продуктів лазерної фотокоагуляції покращує
протікання раннього післяопераційного періоду, що
має особливе значення при амбулаторному виконанні
втручання.

Криса Богдан Васильович, аспірант, кафедра хірургії № 1, Івано-Франківський національний медичний
університет, вул. Галицька 2, м. Івано-Франківськ, 76018
E-mail: bodja.ua@gmail.com
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРОМБОЦИТАРНОЇ АУТОЛОГІЧНОЇ ПЛАЗМИ
В ЛІКУВАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗУ
Хіміон Л. В., Гаврилюк Г. О.
Остеоартроз (ОА) – є найпоширенішою формою артриту в світі. Останні роки спостерігається
тенденція до росту захворюваності ОА як в наслідок
глобального постаріння населення, так і за рахунок
розвитку захворюваності у осіб молодше 45 років.
Основним фактором ризику виникнення ОА в молодому віці є травматичне ушкодження, яке в 35,5–
69,75 % випадків передує розвитку артрозних змін.
Найчастіше доводиться стикатися з травмами колінного суглобу, які складають 2,29 випадків ушкоджень на 1000 населення з найбільшим рівнем травматизації у віці від 15 до 24 років.
На сучасному етапі лікування ОА включає комплекс немедикаментозних втручань (механічне розвантаження враженого суглобу, фізіотерапія, навчання
пацієнта), медикаментозну терапію (знеболюючі та
протизапальні препарати, хондропротектори) та ортопедичне і хірургічне лікування. Однак, навіть при застосуванні комплексного підходу, найближчі результати не хірургічного лікування ОА визнаються незадовільними у 14 % хворих, а віддалені – у 48 %.
Одним з перспективних методів лікування ОА
є використання регенеративної терапії, а саме препаратів аутологічної нативної плазми, до складу якої
входять нативні фактори росту, які відіграють в важливу роль в клітинній диференціації та регенерації
різноманітних тканин.
Мета: вивчити ефективність та безпеку використання тромбоцитарної аутологічної плазми (ТАП)
в лікуванні посттравматичного ОА колінних суглобів
у пацієнтів молодого віку.
Об’єкт дослідження: посттравматичний ОА
колінних суглобів.
Дослідження проведено на кафедрі сімейної
медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в період з 2015 по
2017 роки на базі КЗ КОР «Київська обласна клінічна
лікарня» в двох групах пацієнтів з діагностованим посттравматичним ОА колінних суглобів (рентгенологічна стадія І–ІІ, за класифікацією Kellgren-Lawrence) в
перші 5 років після травми. В дослідження не включались пацієнти з будь-якими тяжкими захворюваннями
внутрішніх органів, які б могли вплинути на результати дослідження, а також хворі з іншими захворюваннями суглобів та пацієнти після оперативних втручань
на колінному суглобі. У дослідження було включено 60 пацієнтів (31 жінка (51,67 %) та 29 чоловіків

(48,33 %)) віком від 18 до 44 років (середній вік
36±5,7 років), які були розділені на 2 групи. В 1 групу було включено 32 пацієнти з посттравматичним ОА
колінних суглобів, які отримували комплексне лікування ОА згідно сучасних рекомендацій (нестероїдні
протизапальні препарати, фізіотерапія, лікувальна фізкультура) в комбінації з внутрішньосуглобовими
ін’єкціями ТАП (3 ін’єкції з інтервалом 3–5 днів) (загальний об’єм плазми – 12–15 мл, середній титр тромбоцитів – 1280–1320±22.1×109), у 2 групу було включено 28 пацієнтів з тим же діагнозом, які отримували
лише стандартне лікування ОА. Клінічна оцінка результатів терапії пацієнтам обох груп проведена шляхом аналізу функціонального індексу WOMAC до початку лікування, через 1, 6 та 12 місяців після першого
курсу лікування. Пацієнти обох груп були порівнюванні за віком, статтю, стадією захворювання та початковим рівнем індексу WOMAC (1 група – (45,9±
±1,6);р>0,05, 2 група – (47,5±1,4); р>0,05).
Після 1 місяця лікування в обох групах відмічалась позитивна динаміка клінічних проявів ОА,
здебільшого за рахунок зменшення болю та покращення функціональної активності (індекс WOMAC
(21,1±1,13) та (22,5±0,96); р>0,05, в 1 та 2 групах відповідно).
У віддаленому періоді спостереження пацієнти
1 групи продемонстрували кращій результат порівняно з 2 групою переважно за рахунок зменшення
болю, скутості, зменшення частоти та тривалості загострень ОА, а також потреби в застосуванні НПЗП.
Індекс WOMAC через 6 місяців склав (22,0±1,02) та
(38,3±1,31); р<0,05, і через 12 місяців (20,1±1,2) та
(36,7±2,1); р<0,05 в 1 та 2 групах відповідно).
До небажаних явищ, що виникли під час лікування було віднесено больові відчуття в місці ін’єкції
у 8 пацієнтів. Будь яких інших небажаних явищ та
ускладнень під час лікування та періоду спостереження виявлено не було.
Застосування ТАП в комплексному лікуванні
посттравматичного ОА колінних суглобів у пацієнтів
молодого віку дозволяє підвищити ефективність терапії в порівнянні зі стандартною терапією ОА, переважно за рахунок зменшення болю та скутості, покращення фізичної активності, та зменшення кількості
загострень ОА.
Для з’ясування достовірності отриманих результатів необхідно проводити подальше дослідження.

Хіміон Людмила Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра сімейної
медицини, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, вул. Дорогожицька,
9, м. Київ, Україна, 04112
Гаврилюк Галина Олександрівна, аспірант, кафедра сімейної медицини, Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112

22

V наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2017

УДК 616.12-005.4-092-76

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ БИОМАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В ПЛАЗМЕ БОЛЬНЫХ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВЕДЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Хвисюк М. А.
Ишемическая болезнь сердца в течение многих лет является главной причиной смертности населения во многих экономически развитых странах.
Ежегодно от них умирают примерно 460 тыс. человек. Больше всего смертей наступает вследствие
ишемической болезни сердца – более 300 тыс. случаев вгод. В связи с этим, основная задача – снижение
смертности у больных с различными формами ИБС.
Показано, что хроническое воспаление является маркером развития глобальной эндотелиальной дисфункции и может быть связана с повышенным
риском развития сердечно-сосудистых осложнений у
больных с ИБС.По данным многочисленных рандомизированных исследований очень перспективным
направлением является изучение новых биомаркеров
воспаления для выявления пациентов высокого риска
в популяции. Особое внимание требуют такие биомаркеры воспаления как P-селектин и галектин-3.
Объект исследования новые биомаркеры воспаления P-селектин и галектин-3.
Цель исследования изучить уровни биомаркеров
воспаления в плазме больных с ИБС в зависимости от
проведенного шунтирования коронарных артерии.
С 2013 года по настоящее время проводится
исследование. На базе Харьковской городской клинической больницы № 8 и Харьковской городской
клинической больницы № 7 обследовано 72 больных.
Большинство обследованных составляли мужчины —
58,9 % (42 человека), 41,1 % (30 человек) составили
женщины. Возраст больных находился в диапазоне
от 38 до 89 лет и в среднем составил 62,0±7,0 лет.
Группу контроля составили 30 человек с ИБС без сопутствующего сахарного диабета.
Для постановки диагноза ИБС использовалась классификация Украинской ассоциации кардиологов. Диагноз ИБС установлен на основании
тщательного клинического обследования больных,
сбора анамнеза, лабораторных исследований .Мы
также изучали уровни новых биомаркеров воспаления в плазме: галектина-3 и Р-селектина у больных
с ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа на
базе Центральной научно-исследовательской лаборатории Харьковская медицинская академия последипломного образования.
Для количественного определения Р-селектина
был использован набор реагентов HumansP-selectinPlatinumElisa. Минимальная определяемая концентрация Р-селектина составляла 0,2 нг/мл. Для количественного определения человеческого Г-3 был ис-

пользован набор «Человеческий галектин-3 Elisa»
(eBioscence, США). Минимальная определяемая концентрация Г-3 составляла 0,12 нг/мл. Забор материала (крови) осуществлялся в вакуумную систему с
блокатором реакции свертывания крови. Цельная
кровь должна быть доставлена в лабораторию в течение 2 ч при t 2–8 °С.
Статистический анализ данных проводился при
помощи компьютерной программы Microsoft Excel
2013, использовался корреляционно-регрессионный
метод. Данные представлены в виде М±m.
Были проанализированы уровни биомаркеров
воспаления у больных с зависимости от наличия в
анамнезе перенесенного аорто-коронарного шунтирования. Была выявлена недостоверная тенденция к увеличению уровня Галектина-3 у больных после аортокоронарного шунтирования. В группе больных ИБС,
перенесших аортокоронарное шунтирование, уровень
Р-селектина был достоверно и значительно выше по
сравнению с больными не переносившими аортокоронарное шунтирование (127,87±23,5 нг/мл и 85,65±
±26,8 нг/мл соответственно, р<0.05). Также отмечалось достоверное и увеличение уровня hs-СРБ в группе больных ИБС, перенесших аортокоронарное шунтирование по сравнению с больными, не переносившими аортокоронарное шунтирование (7,56±3,2 мг/мл
и 6,02±2,0 мг/мл соответственно, р<0.05). Уровни Галектина-3 в плазме больных не отличались в группах
больных в зависимости от перенесенного аортокоронарного шунтирования.
Уровни биомаркеров воспаления также были
тесно связаны с тяжестью и клиническим течением
ИБС и сахарного диабета 2 типа, так как степень поражения коронарных артерий по данным ангиографического исследования была достоверно связана с
активацией системного воспаления, причем, связь
выявлена с количеством стенозированных артерий,
но не со степенью стеноза. Так, максимальный уровень Р-селектина в плазме, значительно превышавший средний уровень у больных с ИБС и сахарным
диабетом 2 типа, выявлен у больных со стенозом
3-коронарных артерий, что связано с доминированием тромбоцитарной активации в системном воспалении, при этом у больных со стенозированием 1 коронарной артерии уровень Р-селектина был почти в
2 раза ниже, чем в группе в целом. Что дает предпосылки для определения уровня Р-селектина с целью
выявления пациентов высокого риска развития сердечно-сосудистых событий.

Хвисюк Мария Алексеевна, аспирант, кафедра терапии и нефрологии, Харьковская медицинская академия последипломного образования, ул. Амосова, 58, г. Харьков, Украина, 61176
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УДК: 616.98:578.825:612.017:575.22

ПОШИРЕНІСТЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ TLR 9 ТИПУ У ХВОРИХ НА ІНФЕКЦІЙНИЙ
МОНОНУКЛЕОЗ
Лядова Т. І.
На сьогоднішній день відомо, що імунна відповідь при інфекційній патології розвивається завдяки факторам вродженого імунітету, який представляє собою спадково закріплену систему захисту
від патогенів, що забезпечує розпізнавання та елімінацію інфекційних агентів в перші години після їх
вторгнення, та продукцію сигналів, що обумовлюють формування специфічної імунної відповіді.
Толл-подібні рецептори (Toll-like receptors, TLR), є
основними сигнальними рецепторами, які експресуються внутрішньоклітинно і на поверхні клітин:
нейтрофілах, макрофагах, дендритних клітинах, ендотеліальних і епітеліальних клітинах, а також натуральних кілерах. Відмінності в генах, які контролюють захисні реакції організму, можуть визначати
різний характер перебігу запальної відповіді та специфічних імунологічних реакцій при контакті з чужорідними структурами. У першу чергу це стосується генів регуляторних молекул, які забезпечують
початкові етапи розвитку запальної реакції: розпізнавання патогена, проведення внутрішньоклітинного активаційного сигналу та синтез медіаторів запальної реакції.
Мета дослідження. Дослідити частоту поліморфізму -1486Т/С гену TLR-9 у хворих на інфекційний мононуклеоз (ІМ), викликаний вірусом Епштейна-Барр.
Об'єкт дослідження: інфекційний мононуклеоз, хронічна ВЕБ-інфекція.
Робота виконана на кафедрі загальної та клінічної імунології та алергології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та клінічних базах кафедри Обласної клінічної
інфекційної лікарні м. Харкова в 2009-2016 рр. в рамках
науково-дослідної теми: «Вивчення ролі імунних, аутоімунних та метаболічних порушень в патогенезі та наслідках інфекційного процесу, викликаного герпесвірусами» № державної реєстрації № 0112U005911.
Матеріалом для дослідження була сироватка
хворих на ВЕБ-інфекцію, яка була отримана в період
розпалу захворювання. Кров для досліджень збирали
натще із ліктьової вени у кількості 10 мл у стерильну
пробірку типу «Епендорф». Для виявлення ДНК ВЕБ
методом ПЛР із зворотною транскрипцією з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації використовували набори реагентів «Амплісенс» (Росія). Виділення ДНК із зразків проводили за

допомогою набору для виділення ДНК фірми «Минипреп» (Силекс М, Росія).
Результати досліджень опрацьовано методом
варіаційної та кореляційної статистики з використанням програми «Statistica 10.0 for Windows». Для кожного варіаційного ряду розраховували середню арифметичну (М), середнє квадратичне відхилення (σ),
середню помилку середньої арифметичної (m). Також
використовувалися методи параметричної й непараметричної статистики. Кількісний і якісний аналіз
внутрішньосистемних і міжсистемних кореляційних
зв’язків проводився з використанням методу кореляційних структур та послідовного аналізу Вальда.
Розподіл генотипів визначали, застосовуючи
закон Харді-Вайнберга – закон популяційної генетики, який дозволяє оцінити популяційний ризик генетично-детермінованих захворювань, оскільки кожна
популяція має свій набір алелефонду та, відповідно,
різну частоту несприятливих алелей.
Аналіз отриманих результатів поліморфізму 1486Т/С гену TLR-9 дозволив виявити три основних
генотипи – ТТ, ТС, СС. Дослідження частоти зустрічаємості окремих генотипів виявило домінування генотипів СС та ТТ, порівняно з гетерозиготним генотипом ТС. Вивчення розподілу частот зустрічаємості
поліморфізму -1486Т/С гену TLR-9 для різних генотипів продемонструвало специфічність змін для генотипу СС у хворих на ІМ та відсутність таких для
генотипів ТТ та ТС.
Наше дослідження щодо визначення поліморфізму -1486 TLR-9 С/C, що пов'язано з захворюванням
на ІМ, підтверджує важливу роль TLR-опосередкованій сигналізації у патогенезі ВЕБ-інфекції. Дослідження поліморфізму серед рецепторів, що приймають участь у розпізнаванні вірусу, буде необхідним
для визначення генетичного фону, пов'язаного з ризикам зараження, перебігом хвороби та можливих наслідків ІМ. Це дозволить визначати групи ризику серед
хворих та провести своєчасну терапію.
За результатами проведеного статистичного
аналізу можна зробити наступні висновки:
1. Доведено, що у хворих на ІМ достовірно частіше ніж в контрольній групі виявляється поліморфізм -1486Т/С гену TLR-9.
2. Розподіл частот зустрічаємості поліморфізму -1486Т/С гену TLR-9 дозволив становити асоціацію генотипу СС з маніфестними формами ІМ.

Лядова Тетяна Іванівна, кандидат медичних наук, доцент, кафедра загальної та клінічної імунології
та алергології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022
E-mail: t.lyadova@karazin.ua
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УДК 159.98:623; 61:355; 612.825+613.685; 615.21; 615.7; 616.089

ПСИХОІНФОРМАЦІЙНІ (ПСИХОТРОННІ) ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАХОДАХ ЩОДО
НАДІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛУ, ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ОПЕРАТИВНОБОЙОВОЇ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДОВГОЛІТТЯ
Богомолець О. В., Сергієнко А. В., Шведін Р. М.
В умовах оперативно-бойової діяльності на
весь особовий склад органів і військ, цивільне населення впливає комплекс інтенсивних тривало діючих
стресогенних чинників, що призводить до напруження адаптаційних систем організму та виникнення у
значної кількості осіб оперативно-бойової психічної
травми (ОБПТ). Сподівання на стихійну, так звану
«психологічну» реабілітацію, є утопічними. Адаптація особистості до змінених вимог при виконанні
професійних завдань і, згодом, у специфічних умовах
цивільного життя, була і залишається провідною проблемою медико-психологічного забезпечення ефективної діяльності людини.
Об’єкт дослідження: кадрові військовики,
оперативний склад негласних розвідувально-пошукових, оперативно-технічних підрозділів і оперативнобойових (партизанських) загонів, рятувальники, охотники (добровольці), цивільне населення окупованих
територій (понад 5 тис. осіб).
Предмет дослідження: психологічні якості
військовослужбовців, акцентуації характеру, нервово-психічна нестійкість, прояви тривожних станів та
депресивних розладів, ОБПТ, змінені стани свідомості (З.С.С.).
Мета дослідження: впровадити у практичну діяльність військово-медичних і військово-психологічних
служб силових відомств України результатів фундaмeнтaльних тa пpиклaдних дoслiджeнь колишньої
Всесоюзної Проблеми № 9, що була затверджена Постановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 19.07.1985 р. № 700215сс/ОВ, відповідним Наказом КДБ СРСР № 0060 і
Наказом МО СРСР № 00120, на різних етапах медичної
евакуації в умовах техногенних аварій, природних катастроф, збройних конфліктів тощо.
Методи дослідження: з квітня 1986 р. по т. ч. із
застосуванням особистісного опитувальника "НПН-А"
(нервово-психічна нестійкість – акцентуації), стандартних методик психофізіологічного відбору і добору
військових спеціалістів, психодіагностичних методик

оцінки професійно важливих якостей особового складу
військово-морського флоту і оперативного складу органів МВС-СБУ, власних розробок, вивчено статистично значущу представницьку групу різних професійних і вікових категорій. Застосовувались, також, методи дебрифінгу та кризової інтервенції, групові й індивідуальні психолого-психіатричні консультації.
Результати дослідження:
1. Вивчені основні чинники, що призводять до
виникнення і зростання ОБПТ у реальних бойових
умовах. Розроблені математичні моделі і методи щодо своєчасного розпізнавання таких чинників.
2. Впроваджені військово-медичні психоінформаційні технології З.С.С. щодо запобігання ОБПТ,
для збереження і підвищення боєздатності гласного і
негласного апарату внутрішньої і зовнішньої розвідок через: медитативні практики, свастичну і рунічну
йогу, наркоаналіз, наркопсихотерапію, легендування
біографії, холотропну трансформацію світогляду, відновлення після інтенсивної психоінформаційної ворожої обробки тощо.
Висновки:
1. Практична значущість і необхідність застосування військово-медичних психоінформаційних (психотронних) технологій доведена.
2. Особи, які не проходили попередній психофізіологічний відбір і добір, мають низький рівень
адаптації до особливих умов оперативно-бойових завдань, більш тривалий термін відновлення і складності медико-психологічної адаптації до специфічних
умов цивільного життя;
3. Після виконання оперативно-бойових завдань спостерігаються: психологічне виснаження і
різні варіанти бойової втоми у вигляді астено-депресивного синдрому з суїцидними тенденціями, прихованої інвалідності, психопатизації, залежності від
психоактивних речовин тощо, які купіруються і корегуються застосуванням психоінформаційних (психотронних) технологій.
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МІСЦЕ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ І БАГАТОГОЛКОВОЇ РІЗНОМЕТАЛЕВОЇ
АПЛІКАЦІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ У ПОЄДНАННІ ІЗ
ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Бабінець Л. С., Маєвська Т. Г., Недільська Н. О.
Мета: дослідити ефективність лікувальної проза рівнем малонового альдегіду (МА), оксидантнограми з використанням Вобензиму та курсу поверхго – за рівнем супероксиддисмутази (СОД), церулопневої багатоголкової аплікації за допомогою аплікалазміну (ЦП), SH-груп, каталази.
тора М. Г. Ляпка для корекції прооксидантно-антиПісля проведеного лікування відмічався найбіоксидантних порушень. Об'єктом дослідження являльший регрес порушень прооксидантно-антиоксилися 90 хворих з коморбідним перебігом остеоартродантного статусу під впливом прийому системної ензу (ОА) та хронічного панкреатиту (ХП).
зимотерапії із додатковим застосуванням курсу повеЗадача: оцінити динаміку стану прооксидатнорхневої багатоголкової різнометалевої аплікації у поантиоксидантної системи у ході лікування хворих з корівнянні із результатами схеми лікування із викорисморбідним перебігом ОА і ХП і встановити ефективтанням тільки Вобензиму та з результатами стандарність лікувальних програм із застосуванням системної
тного лікування (рис. 1).
ензимотерапії у поєднанні з рефлексотерапією (РТ).
80%
90 пацієнтів із ОА в поєднанні
із ХП, які лікувалися в період 2015–
60%
2016 рр., у денному стаціонарі ТерІ гр - ЗПЛ
40%
нопільської міської клінічної лікарні
№ 2. Серед них було 46 (51,2 %) чо20%
ловіків віком (49,9±8,7) років та 34
жінки (48,8 %) віком (52,6±6,2) ро0%
ІІ гр -ЗПЛ+В
ків. було поділено в залежності від
програм лікування: І група (30 хво-20%
рих) отримувала загальноприйняте
-40%
лікування (ЗПЛ); ІІ група (30 хворих), окрім загальноприйнятого ліІІІ гр -60%
кування ЗПЛ, додатково отримувала
ЗПЛ+В+АЛ
препарат Вобензим по10 драже три-80%
чі на добу протягом місяця; ІІІ груМА SH-гр. СОД Катал. ЦП
па (30 хворих) отримувала ЗПЛ+
Рис. 1. Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантного
+препарат Вобензим по 10 драже
статусу у ході лікування у хворих на ОА із супутнім ХП у
тричі на добу протягом місяця + 14порівнювальних групах
денний курс поверхневої багатоголкової різнометалевої аплікації за
допомогою аплікатора Ляпка «Квадро» (розмір 117×
Було доведено, що додавання до комплексної
×466 мм, крок голки 5,8 мм). Пацієнта вкладали на
терапії хворих із коморбідним перебігом ОА і ХП
аплікатор, який розміщувався в ділянці хребта від
комбінації курсу Вобензиму із курсом поверхневої башийного відділу до попереково-крижового, враховугатоголкової аплікації і за допомогою аплікатора Ляпючі фізіологічні згини (шийний і попереково-крика найбільшою мірою сприяло покращенню показнижовий лордоз, грудний кіфоз). Тривалість процедури
ків прооксидатно-антиоксидантного статусу у порівскладала 30 хв., проводилась 1 раз на день протягом
нянні із схемою лікування із включенням Вобензиму
14 днів. Оцінку параметрів прооксидантного статусу
та із стандартною загальноприйнятою терапією.
Бабінець Ліліля Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра первинної
медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, вул. Довженка, 3А/1, м. Тернопіль, Україна, 46022
Маєвська Тетяна Григорівна, викладач медичних дисциплін ІІ категорії, Ківерцівський медичний коледж, вул. Київська, 4, м. Ківерці, Волинська обл., Україна, 45200
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АНАЛІЗ РОЗТАШУВАННЯ РЕТЕНОВАНИХ ЗУБІВ ТА СПОСІБ ЇХ РОЗПОДІЛУ ЗА
ТИПОМ РЕТЕНЦIЇ
Пилипів Н. В.
Ретенція зубів – зубощелепна аномалія, яка
потребує пильної уваги, як з наукових, так і з практичних позицій. Як правило, ця аномалія супроводжується порушенням прорізування зубів, їх скупченим положенням, поворотами за віссю, діастемами, тремами, утворенням кіст. Серед інших,
причиною ретенції зубів може бути транспозиція їх
зародків, наявність надкомплектних зубів, що, залежно від їх форми, кількості, місця розташування,
призводить до розвитку поліморфічних деформацій зубо-щелепної системи. Лікування кожного випадку ретенції зубів, особливо, спричиненої надкомплектними зубами, потребує індивідуального
підходу залежно від віку пацієнта та топографії розташування ретенованих зубів. Об'єкт дослідження – пацієнти з ретенованими зубами.
Мета дослідження – аналіз даних щодо особливостей топографічного розташування ретенованих
зубів, їх типізація та розпрацювання алгоритмів лікарських дій при виявленні ретенції, спричиненої
надкомплектним зубом.
Дослідження проведено на базі кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького в
період з 2007 по 2016 роки. Для вирішення поставлених завдань обстежено 84 дорослих пацієнтів з
ретенованими зубами, з них 30 чоловічої статі і
54 жіночої, у яких виявлено 125 ретенованих зубів.
За ортопантомограмами пацієнтів уточнювали розташування ретенованого зуба, визначали рівень розташування, кут його нахилу відносно оклюзійної
площини, в ускладнених ситуаціях додатково призначали 3D комп’ютерну томографію; за діагностичними моделями визначали форму зубних рядів,

ступінь їх звуження і вкорочення (за методами
А. Pont, Korkhauz), визначали дефіцит місця для ретенованого зуба.
Серед обстежених пацієнтів, у 59 (70,24 %) із
них виявлено ретенцію окремих зубів, у решти – ретенцію кількох зубів. Надкомплектні зуби переважно
спричиняли ретенцію центральних різців і були виявлені у 9 (10,71±3,4 %) пацієнтів.
Топографічний аналіз особливостей розташування ретенованих зубів у кістковій товщі щелеп після його узагальнення дозволив класифікувати ці особливості та виділити шість типів ретенції.
Типи ретенції:
І тип – ретенція зуба, розташованого вертикально, з кутом нахилу його осі у секторі 85–95° до
оклюзійної площини: а – з достатньою кількістю місця у зубному ряді; б – з дефіцитом місця;
ІІ тип – ретенція зуба з відхиленням його осі
медіально (35–85°) або дистально (95–135°) та зміщенням вестибулярно або орально не більше 2 мм:
а – з достатньою кількістю місця у зубному ряді;
б – з дефіцитом місця;
ІІІ тип – ретенція зуба з відхиленням його осі
медіально (35–85°) або дистально (95–135°) та зміщенням вестибулярно або орально більше 2 мм:
а – з достатньою кількістю місця у зубному ряді;
б – з дефіцитом місця;
IV тип – горизонтальне або протилежне до напрямку прорізування розташування ретенованого зуба;
V тип – ретенція зуба, спричинена наявністю
надкомплектного зуба;
VІ тип – ретенція зуба внаслідок транспозиції.
Виявлені ретеновані зуби розподілені за цією
класифікацією, що представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Розподіл виявлених ретенованих зубів за типом ретенції

Кількість,
n
%±m

І тип
а
9
7,2±2,3

б
22
17,6±3,4

ІІ тип
а
9
7,2±2,3

б
15
12,0±2,9

Тип ретенції
ІІІ тип
а
б
14
32
11,2±2,8 25,6±3,9

Як видно з табл. 1, найбільша кількість ретенованих зубів (46–36,8 %) припадала на ІІІ тип ретенції, коли коронка розташовується під кутом до
оклюзійної площини і зміщена від фізіологічного
положення більше ніж на 2 мм. Лікування цього типу ретенції потребує виваженого індивідуального
підходу у кожному з випадків. Перший та другий
типи ретенції є простішими у діагностиці та лікуванні. IV тип ретенції представлений десятьма ретенованими зубами, 4 з яких видалено через неможливість їх переміщення у зубний ряд. В окремий, VI
тип віднесли ретенцію внаслідок транспозиції зубів.

IV тип

V тип

VI тип

10
8,0±2,4

9
7,2±2,3

5
4,0±1,7

Всьго
125
100

Це ортодонтична аномалія, котра потребує абсолютно інших підходів до тактики лікування. До V типу
належали 9 зубів, причиною ретенції яких були надкомплектні зуби. Оскільки надкомплектні зуби різняться поліморфізмом розміру, форми, розташування, і виявляються у пацієнтів різного віку, нами розпрацьований алгоритм лікарських дій при лікуванні пацієнтів з ретенцією зубів, спричиненою надкомплектним зубом (зубами). Поліморфізм розташування ретенованих зубів у щелепних кістках обумовлює необхідність індивідуального підходу у кожному окремому випадку.

Пилипів Наталія Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, кафедра ортодонтії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, вул. Пекарська, 69, м. Львів, Україна, 79010
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ І ДЕЯКИХ ОБМІННИХ І РЕГУЛЮЮЧИХ
ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ КУРЦІВ ТЮТЮНУ
Ковальова О. С.
Псоріаз є системним захворюванням, у патогенезі якого важливу роль відіграють імунні зміни,
тобто це імуно-цитокінозалежний дерматоз. Куріння
хворих на псоріаз залишається поширеною звичною
та багатогранною проблемою, яка має медичний, соціальний, психологічний і економічний аспекти. Відомо,
що куріння значно впливає на особливості перебігу,
клінічні вияви та прогноз багатьох захворювань внутрішніх органів і шкіри через суттєві зміни деяких біохімічних показників, стан центральної та вегетативної
нервової системи, а також імунний статус.
В дослідженнях патогенезу псоріазу, зазвичай
обмежувалися лише констатацією факту про можливий негативний вплив ролі куріння на перебіг псоріазу, але детально не досліджували можливість впливу
її на перебіг та клінічні вияви дерматозу, патогенетичні імунологічні й нейровегетативні зміни. Це потребує розробки комплексної терапії псоріазу у курців.
Лікування псоріазу залишається нерозв'язаною проблемою, тому доцільно дослідити вплив куріння на
провідні ланки патогенезу хвороби з подальшою розробкою індивідуалізованій патогенетичної терапії.
Об’єкт дослідження: хворі на псоріаз курці
тютюну і хворі на псоріаз, які не зловживають курінням, здорові особи.
Мета дослідження – встановити вплив куріння
на функцію печінки і деякі обмінні та регулюючі
процеси у хворих на псоріаз курців тютюну.
Досліджено 30 хворих на псоріаз, які зловживали куріння і 15 хворих на псоріаз, які не палили
тютюн. Дослідження проводилось на базі Запорізького обласного шкірно-венерологічного диспансеру в
період 2016-2017 років.
У сироватці крові визначали загальний білок,
глюкозу, АсАТ, АлАТ, ліпідний обмін, рівень холестерину, ліпідів низької та високої щільності, фосфоліпідів та тригліцеридів, а також NO-синтази по Стандартам надання медичної допомоги в Україні МОЗ
України №312 від 08.05.2009.
Так, якщо вміст ліпідів у здорових становив
(4,68±0,62 ммоль/л), то у хворих на псоріаз, які не
курили він був підвищений до (5,98±1,08 ммоль/л)
р<0,05, а у хворих на псоріаз курців – до (6,31±
±1,04 ммоль/л) р<0,01). Рівні ліпідів низької щільності відповідно становили: (2,88±0,33) ммоль/л; (2,86±
±0,86) ммоль/л і (2,94±0,68 ммоль/л, а високої щільності – (1,43±0,69) ммоль/л, (1,26±0,84) ммоль/л і
(1,48±0,85) ммоль/л, що було статистично не вірогідно (р>0,05). Вміст холестерину був підвищений у
хворих на псоріаз, які не курять (5,04±1,05) ммоль/л,
а у курців – до (5,9±0,32) ммоль/л при нормі

(4,8±0,51) ммоль/л, що було статистично не вірогідно
(р>0,05). Особливо статистично вірогідно (р<0,05)
збільшувався вміст фосфоліпідів – відповідно
(3,02±1,34) ммоль/л і (2,92±1,19) ммоль/л при нормі
(0,8±0,09 ммоль/л. концентрація тригліцеридів була
на рівні здорових людей (р>0,05).
У хворих на псоріаз курців тютюну відмічено
зниження (р<0,05) середнього показника загального
білку до 45,2±0,14 г/л проти 51,2±0,18 г/л у не вживаючих тютюн (при нормі – 54,1±0,32 г/л). При цьому зареєстровано підвищення середнього показника
глюкози у курців до 6,2±0,22 ммоль/л при 5,6±
±0,14 ммоль/л у некурячих ( у здорових осіб – 5,2±
±0,3 ммоль/л, але цей показник був статистично не
достовірний. У хворих на псоріаз курців тютюну рівень АлАТ був статистично значимо збільшений до
46,3±2,11 од/л, а не вживаючих тютюн – 29,2±1,6 од/л
(при нормі – 24,5±2,0 од/л). Також був підвищен рівень АсАТ у цих хворих до 41,6±2,4 од/л, а не курячих і
здорових, відповідно, 21,8±2,1 од/л і 17,3±2,8 од/л.
Увагу привернув оксид азоту, оскільки біосинтез і метаболізм його в організмі є актуального проблемою теоретичної і практичної медицини. Він визнаний найважливішим медіатором, опосредуючим
широкий діапазон різноманітних фізіологічних і патофізіологічних процесів.
Вивчено рівень NO-синтази у досліджених
хворих. Так, у здорових осіб він складав 0,41±
±0,08 нмоль/мг білка/хв, а у хворих на псоріаз білка/хв., а у хворих на псоріаз, курців тютюну-до
9,2±0,04 нмоль/мг білка/хв. Підвищення рівня у цих
хворих свідчить про посилення процесів метаболізму
NO-синтази до початку лікування, що потребує терапевтичної корекції глюкокортикостероїдами.
Відмічено, що найбільш виразні зміни функції
печінки були у хворих на псоріаз чоловіків, оскільки
у них був значно вищий рівень куріння і вони раніше
починають палити, ніж жінки. Проте, жінки швидше
звикають до куріння, внаслідок того, що вони підпадають негативному впливу соціального оточення та
психоемоційним негараздам.
Таким чином встановлено, що при вивченні
функції печінки і деяких обмінних і регулюючих
процесів у хворих на псоріаз, особливо у курців,
встановлено підвищення середнього рівня загальних
ліпідів, а також кількості фосфоліпідів, тригліцеридів
АсАТ, АлАТ, глюкози, NO-синтази зниження загального білку, що свідчить про негативний вплив куріння на функцію печінки і ряд обмінних і регулюючих
процесів організму, це потребує проведення патогенетичної терапії для корекції цих порушень.

Ковальова Ольга Сергіївна, аспірант, кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО, Запорізький державний медичний університет, вул. Академіка
Амосова, 67, м. Запоріжжя, Україна, 69063
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УДК 618
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД ПІДЛІДКІВ НА МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІ В КОНТЕКСТІ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я
Кузякін О. О.
У теперішній час одною з важливих проблем у
дитячій та підлітковій гінекології є підвищення рівня
не запланованих та не бажаних вагітностей спричинених раннім початком статевого життя підлітків в поєднанні з низькою обізнаністю серед них що до сучасних методів контрацепції. Для того, щоб розпочати
роботу над створенням даної програми необхідно
оцінити вихідний рівень знань підлітків з питань контрацепції що є об'єктом проведеного дослідження.
Метою дослідження є визначення основних
проріх в знаннях молоді з того які є методи контрацепції та як правильно користуватися тими чи іншими методами контрацепції для того щоб далі почати
роботу по розробленню програми направленої на
збереження репродуктивної функції підлітків прививаючи їм норми статевої культури та попередження
небажаної передчасної вагітності.
Нажаль не достатньо приділяється уваги вирішенню цієї проблеми та не має чіткої програми
направленої на попередження не бажаної вагітності
у підлітків в нашій державі.
Гостро дане питання постало в Великобританії,
з 1999 року керівництво Англії розробило державну
програму направлену на боротьбу з ранньою вагітністю. Тригером для цього була катастрофічна ситуація,
в 99 році на 1000 дівчат до 18 років вагітніли 94.5 чоловік з них близько 60 % робили аборт. В 2010 році на
стратегію зниження підліткової вагітності було виділено 20,5 млн. фунтів проект включав низку заходів
які були направлені на підвищення обізнаності населення з питань контрацепції та які проблеми зі здоров’ям виникають у дівчаток з раннім сексуальним
дебютом. Уряд Великобританії зробив сексуальну
освіту обов'язковою і забезпечив всі школи відповідними інструкціями. І це дало свої результати, станом
на 2014 рік на 1000 дівчат вагітніли 47.9
Раннє статеве життя призводить до багатьох
негативних наслідків. Організм підлітка не готовий
до цього фізіологічно й психологічно. Підліток не
може брати на себе відповідальність за складні стосунки, оскільки соціально й економічно він залежить
від батьків.
До ризиків, пов’язаних з раннім статевим
життям, належать:
– рання вагітність, що наражає на небезпеку
здоров’я матерів-підлітків та їхніх дітей;
– нервові стреси й невдачі, пов’язані з неготовністю нервової системи до таких стосунків;
– зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ/СНІДом.
Рання вагітність частіше має патологічний характер, а в більшості випадків вона приводить до абортів які в перспективі призведуть до безпліддя, пологи

частіше мають ускладнення. Крім того, з’являється й
інша проблема — соціальна. Підліток не готовий ростити свою дитину, виховувати її, оскільки він іще сам
потребує батьківської опіки. Важко переноситься
рання вагітність і психологічно. Це призводить до того що молоді батьки полишають свою дитину в пологовому будинку а то й ще гірше під впливом психоемоційної перенапруги та післяпологової депресії можуть полишити свою дитину напризволяще деінде, і
ми всі хоч раз в своєму житті чули про те що був
знайдений труп немовляти, що є неприпустимо.
Раннє статеве життя пов’язане з великим ризиком і для власного здоров’я, і для здоров’я майбутнього покоління. Тільки доросла, фізіологічно й соціально
дозріла людина може створювати родину, народжувати й виховувати своїх дітей. Материнство буде щасливим тільки в тому разі, коли жінка сформувалася для
цього фізіологічно, психологічно й соціально.
Відмова від раннього статевого життя не
означає відмови від стосунків із протилежною статтю. Якраз навпаки, така поведінка є запорукою нормального статевого життя в зрілості.
Була створена анонімна анкета, в яку входили
питання про статеве життя, методи контрацепції та
ризики незапланованої вагітності. Анкетування проводилося в період з 1 лютого 2017 року по 6 жовтня
2017 року. Опитування було проведено у ряді шкіл
Краматорська, Слов’янська та Дружківки серед учнів
9–10 класів, а також за допомогою онлайн сервісу серед підлітків міста. Отримані результати були опрацьовані та проаналізовані за допомогою таких статистичних методів як: статистичного методу групування;
метод відносних величин; метод середніх величин.
54 % респондентів знають про основні ефективні методи контрацепції і лише 43 % з усіх
опитаних користуються контрацептивами при кожному статевому акті. У той же час значно зменшився вік вступу у статеві відносини (13.2), зросла
інтенсивність статевих відносин у підлітків у порівнянні з минулим десятиріччям. 57,5% дівчин та
46.7% хлопців вже мали статеві відносини, 41,4 %
опитаних регулярно займаються сексом але тільки
58% з них користуються контрацептивам (74,5%
презервативи).
Дані анкетування свідчать про низький рівень
обізнаності підлітків з питань контрацепції в поєднанні з досить великою інтенсивністю статевих контактів. Результати дослідження свідчать про необхідність створення регіональних та державних програм просвіти підлітків з питань контрацепції для
зниження частоти не запланованих та не бажаних
вагітностей підлітків України та їх майбутнє репродуктивне здоров’я.

Кузякін Олександр Олександрович, Лікар-інтерн за спеціальністю акушерство та гінекологія, старший лаборант, кафедра акушерство та гінекологія, Донецький національний медичний університет (за сумісництвом),
вул. О. Тихого 17, м. Краматорськ, Україна, 84300
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УДК 37.013.78

ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Климчук І. О.
У зв'язку з тим, що основним об’єктом дослідження була діяльність загальноосвітніх навчальних
закладів, основним завданням дослідження було проведення аналізу та виокремлення показників, що характеризують загальні критерії оцінки якості/результативності освітньої діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів.
Матеріалами для проведення дослідження були: державні та законодавчі акти, наукові та електронні джерела, данні Державної служби статистики (OECD, Eurydice). Для реалізації мети і завдань
дослідження використовувався такий комплекс наукових теоретичних та емпіричних методів: аналіз
наукової літератури; збір та аналіз статистичних даних, анкетування та опитування респондентів, зокрема, керівників та заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Дослідження проводилось в загальноосвітніх навчальних закладах України, а саме: м. Києва, Житомирської та Полтавської
областей; репрезентативна вибірка – 72 респонденти.
Аналіз відповідей респондентів на запропоновані моніторингові запитання свідчить про те, що
незалежно від типу загальноосвітніх закладів та місця їхнього розташування, від стажу та досвіду педагогічної діяльності керівників та педагогічних
працівників шкіл дуже гостро відчувається потреба
в теоретичних і особливо в нормативно-правових,
психолого-педагогічних, методично-управлінських
знаннях щодо загального уявлення про якість середньої освіти (85,7 %), а також інформації щодо
практичної реалізації та управлінського досвіду вирішення конкретних проблем (89,5 %). При цьому
переважна більшість опитуваних (85,7 %) однозначно констатувала, що система підготовки у вищих
навчальних закладах освіти (педагогічних університетах) вельми слабо зорієнтована саме на підготовку

майбутніх педагогів до здійснення практичної педагогічної діяльності, через що кожному з них доводиться самостійно заповнювати значну інформаційну прогалину щодо широкого кола питань вибору
методики викладацької діяльності, що в умовах недостатнього забезпечення навчальних закладів відповідною літературою є значною перепоною.
У цілому, 100 % респондентів поділяли єдину
думку про те, що диференціація та інтеграція змісту
та організаційних форм підготовки фахівців університетів різних категорій неможлива без визначення
основних (загальних) показників/критеріїв розвитку
загальноосвітнього навчального закладу та критеріїв
оцінки діяльності педагогів.
Інтерпретація результатів дослідження полягає в виокремлені основних показників оцінки якості/результативності освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, а саме:
1. Показники, що характеризують загальний
критерій оцінки якості освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, щодо відкритості та
доступності інформації про заклади.
2. Показники, що характеризують загальний
критерій оцінки якості освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, щодо комфортності
умов, в яких здійснюється освітня діяльність.
3. Показники, що характеризують загальний
критерій оцінки якості освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, щодо доброзичливості, ввічливості та компетентності педагогічних
працівників.
4. Показники, що характеризують загальний
критерій оцінки якості освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, щодо задоволеності
якістю освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Климчук Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут
педагогіки Національної академії педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52Д, м. Київ, Україна, 04053
E-mail: Klimchuk.irina@gmail.com
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Косінська Н. Л.
Розбудова сучасної національної системи
освіти висуває якісно нові вимоги до випускників
вищих мистецьких навчальних закладів, які потребують створення умов для формування творчої особистості викладача, підвищення його професійного
рівня, що є стратегічними завданнями, визначеними
Національною програмою «Освіта». Їх теоретичне й
практичне розв’язання зумовлює необхідність дослідження педагогічною наукою широкого кола питань професійної підготовки майбутнього фахівця,
зокрема вчителя музичного мистецтва, здатного до
самореалізації, самовдосконалення в художньотворчій та професійній діяльності.
Об’єктом дослідження є процес вокальної
підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах.
Вивчення наукових джерел, чинних документів свідчить, що зміст освіти повинен базуватися на
основі національних культурно-духовних цінностей.
Звідси випливає посилення функцій національного
виховання як органічної складової освіти, спрямованої на формування у студентів національних світоглядних позицій, поглядів, переконань на ґрунті
української пісенної культури – одного з найцінніших надбань народу за багатовікову історію.
Важливим засобом розвитку творчих навичок
майбутнього вчителя музичного мистецтва є вокальна підготовка, яка забезпечує особистісно зорієнтований простір навчання кожного студента, передбачає емоційну насиченість навчальних занять, розвиток вокально-виконавських умінь на основі урахування природних задатків особистості, втілення
умінь творчої інтерпретації музичних творів, визначення та усвідомлення творчого саморозвитку як
здатності до творчої педагогічної діяльності. Розвиток творчих навичок у процесі вокального навчання
базувався, передусім, на створенні інтонаційних образів та виявленні особистого емоційно-естетичного
ставлення до них.
Вокально-педагогічну діяльність вчителя
музики розуміємо як інтегративну якість особистості, що включає в себе ціннісне відношення до
спадщини людства в галузі різних видів співацької
діяльності, компетентність в сфері вокальної педагогіки, рівень власної вокально-виконавської майс-

терності, а також творчої активності в процесі вокальної підготовки.
Головним завданням музичного, зокрема вокального виховання у вищій школі, є не стільки навчання музиці, скільки вплив через музику на весь
духовний світ майбутніх вчителів. Викладач має розвинути чутливість до цього виду мистецтва, ввести у
світ гармонії та краси, розкрити в музиці джерело
людських почуттів та переживань.
У процесі вокальної підготовки майбутнього
вчителя музичного мистецтва повинен бути творчий
підхід самого студента до навчання, який реалізується за такими напрямками: свідома робота над голосом, самостійна робота над якісним звукоутворенням, робота над вивченням методики розвитку вокальних і музичних здібностей засобами вокального
мистецтва, формування творчих навичок.
Вокальна підготовка є однією із профільних аспектів підготовки майбутнього фахівця музичного мистецтва. Сюди входять, зокрема, розвиток вокальнотехнічних, виконавських здібностей студента, уміння
свідомо володіти голосом, розвиток творчих навичок,
озброєння майбутніх спеціалістів основами теорії формування, розвитку та охорони голосу.
Педагогічний процес пов'язаний з постійним
творчим пошуком, тому вчитель має володіти творчою активністю та навиками – найбільш значущими якостями вчителя музики, що формуються у
процесі вокальної підготовки та виконавської діяльності. Формування творчих навичок визначається принципом єдності художніх, технічних та естетичних груп.
У цьому контексті вчитель музичного мистецтва, володіючи високим рівнем сценічно-образної
культури, є виконавцем-інтерпретатором, що вимагає від нього творчої активності, емоційно-естетичного сприйняття дійсності, цілісних світоглядних орієнтирів.
Отже, творча діяльність майбутнього вчителя
музичного мистецтва передбачає його різнобічну
освіченість, наявність образної культури, професійну
компетентність. Творчий дух, творчі навички майбутнього вчителя музики розуміються як здатність до
творчого спілкування з мистецтвом, суб’єктивного
бачення світу.

Косінська Наталія Леонідівна, аспірант, кафедра теорії та методики музичного мистецтва, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач постановки голосу, Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2,
м. Київ, Україна, 04053
E-mail: kravpik.natalia@gmail.com

33

V наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2017
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У КЕРІВНИКІВ ПТНЗ
Пищик О. В.
Аналіз ситуації в системі професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) свідчить, що соціально-економічні перетворення в Україні кардинально змінили напрями і зміст управлінської діяльності керівників ПТНЗ. Вирішення стратегічних освітніх
завдань, визначених у Законах України та інших нормативно-правових документах, залежить, у першу
чергу, від якісного управління, що здійснюється у
навчальних закладах, компетентності і здібностей їх
керівників, а також від оволодіння ними комунікативної культури.
Об’єктом дослідження є комунікативна культура керівників професійно-технічних навчальних
закладів.
Незважаючи на значну теоретичну спадщину в
дослідженні проблем міжособистісного спілкування
та комунікативної культури як способу розвитку особистості, практика сучасної освіти показує, що на ділі спостерігається збереження авторитарності та низької культури спілкування, мовної і комунікативної
поведінки керівників ПТНЗ. Саме сформована комунікативна культура спілкування керівників ПТНЗ
уможливлює подальше професійне зростання та самореалізацію управлінця. У цьому контексті важливим завданням освіти є обґрунтування умов ефективного формування комунікативної культури в керівників ПТНЗ, щоб забезпечити успішне виконання
ними професійних обов’язків.
Існує значна теоретична розробка проблем культури спілкування. І все ж в практичній реалізації
наявних теоретичних знань спостерігається значний
пробіл, перш за все в частині недостатньо розвинених умінь комунікативної культури спілкування керівників навчальних закладів.
Останнім часом широко розробляється проблема формування різних умінь комунікативної культури особистості в освітньому процесі. Створюється безліч програм, систем навчання спілкуванню.
Можна виділити кілька напрямків цієї роботи у системі післядипломної педагогічної освіти.
По-перше, спостерігається активний процес
створення нових навчальних курсів, метою яких є
освіта, виховання та розвиток особистості шляхом
підвищення культури мовлення. Всі започатковані
курси змістовно охоплюють навчання ввічливої мови, і навчання етикету спілкування та проведення ділових переговорів. Основна задача створених програм навчання є розкриття особливостей формування
умінь культури комунікативного спілкування у керівників і педагогів, надано рекомендації щодо органі-

зації та проведення тренінгових занять. Мета даної
дисципліни вивчити питання про формування умінь
культури комунікативного спілкування у керівних кадрів, про зміст і структуру самого поняття «комунікативна культура», про створення необхідних умов, при
яких процес її формування буде більш ефективним.
Другий напрямок – формування культури поведінки особистості.
Пріоритетом третього напряму є різні тренінги
спілкування, які передбачають освоєння людиною
знань та умінь спілкуватися шляхом спеціальних
практичних вправ.
Комунікативна культура – це складне системне утворення, що містить в собі два основні блоки:
когнітивний та організаційний. Когнітивний блок
включає в себе чотири етапи, пов’язаних зі сприйняттям і систематизацією отриманої інформації, моделюванням і адаптацією власного висловлювання у
зв’язку з комунікативною ситуацією. В організаційному блоці відбувається аналіз мотивації, постановка
мети та управління процесом висловлювання і, на завершення, корекція та самоконтроль. Сутністю культури комунікативного спілкування як особистісної
характеристики керівників ПТНЗ є вміння успішно і
усвідомлено здійснити всі етапи перетворення інформації в власне висловлювання в процесі комунікативного спілкування та отримання відповіді.
Управління системою ПТНЗ – досить важко
без зворотного зв’язку, що полягає у аналітичному
відстеженні даних, які віддзеркалюють стан цієї системи й ситуацію навколо неї. Постійна доступність
актуальної інформації дає можливість оцінити існуючий стан справ, а огляд зміни конкретних характеристик діяльності системи у часі дозволяє виявити
тенденції розвитку системи й зробити виводи про те,
що очікує її в майбутньому.
Отже, вирішенням проблеми формування культури комунікативного спілкування є виділення, реалізація й облік педагогічних умов, які існують в реальному процесі освіти: рефлексивна діагностика
сформованості умінь культури комунікативного навчання; спеціальне навчання керівників ПТНЗ методам і способам спілкування шляхом: включення педагогів в діалогічну діяльність та створення системи
ігрових рольових ситуацій.
Таким чином, комунікативний підхід до формування особистості керівника передбачає, що мета
освіти буде, насамперед, полягати у досягненні результативності в загальному та професіональному
розвитку особистості.

Пищик Олена Василівна, стажист-дослідник. кафедра педагогіки, управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
вул. Січових стрільців, 52-А, м. Київ, Україна, 04053;
заступник директора з навчальної роботи, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти», вул. Козацька, 7-А, м. Чернігів, Україна, 14037
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УДК 378.22:378.4(477) «…/1917»

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТ-ДОЦЕНТІВ
НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (З ДОСВІДУ
МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ)
Таможська І. В.
Національна стратегія розвитку освіти України, що розрахована на 2012–2021 роки, передбачає
перебудову роботи всіх навчальних закладів із метою
досягнення відповідних європейських стандартів.
Сьогодні виховання людини за просвітницькою моделлю третього тисячоліття потребує радикальних
змін у якості навчання, яке, у свою чергу, неможливо
забезпечити без висококваліфікованого викладацького складу. Ця вимога стосується, звичайно, усіх ланок освітньої системи й не в останню чергу – університетів, які залишаються своєрідним взірцем у системі вищих навчальних закладів.
Об’єкт дослідження – підготовка науковопедагогічних кадрів в Новоросійському університеті
в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.
Важливо вміти визначити в минулому передумови змін сучасної вітчизняної освіти, а також скористатися кращими історико-педагогічними здобутками задля запобігання повторення допущених помилок. Висвітлення науково-педагогічної діяльності
приват-доцентів Новоросійського університету в період 1901–1917 рр. дасть можливість зробити висновок про життєздатність інституту приват-доцентури.
Природно при цьому врахувати сучасні реалії в оновленні професорсько-викладацького складу.
Особливості науково-педагогічної діяльності
приват-доцентів вітчизняних університетів другої
половини ХІХ – початку ХХ століття досліджували М. В. Грибовский, І. С. Даценко, С. М. Куліш,
І. В. Пискунов, Т. М. Попова, Г. О. Шарібжанова
та інші вчені. В історико-педагогічних працях дослідників висвітлені питання процедури зайняття
посади приват-доцента, законодавчого забезпечення роботи приват-доцентів, статусу приват-доцентів у різних університетах і взаємини із професурою, кількісного складу приват-доцентів.
За допомогою методів об’єктивності, історизму, аналізу та синтезу було здійснено ретроспективний аналіз науково-дослідницької та педагогічної діяльності приват-доцентів на медичному факультеті
Новоросійського університету в період 1901–1917 рр.
Акцентовано увагу на зростанні ролі приват-доцентів
у науково-педагогічному доробку Новоросійського
університету. З’ясовано, що приват-доцентами медичного факультету узагальнювалися результати наукової діяльності в статтях, підручниках, навчальних

посібниках, у дисертаціях, під час виступу на з’їзді
лікарів Волинщини та Х Пироговському з’їзді. Зазначено, що в основному вони читали на медичному факультеті необов’язкові навчальні курси та спецкурси.
З’ясовано, що приват-доценти сприяли створенню
Бактеріологічного інституту, Одеської бактеріологічної станції та Ембріологічного музею. Відзначено,
що приват-доценти зробили важливі наукові відкриття для медицини (холероподібний пташиний вібріон,
явище спонтанного розчинення мікробів та інші). Підкреслено, що наукові відрядження до вищих навчальних закладів та освітніх установ Західної Європи
сприяли підвищенню освітнього, методичного та наукового рівня підготовки приват-доцентських кадрів.
Встановлено, що основним джерелом заповнення вакансій у Новоросійському університеті став
інститут приват-доцентури. Приват-доценти надали
неабиякий інформаційно-науковий імпульс навчальному процесу університету в період 1901–1917 рр.
Більшість із них притримувалася незалежної думки,
над ними не тяжіли авторитети. Приват-доценти мали здатність до продуманої критичності, про що свідчать наукові праці. Але мало місце як об’єктивного,
так і необ’єктивного ставлення до кандидатів на приват-доцентуру під час виборів на вакантні кафедри,
зокрема щодо оцінки їхнього наукового досвіду, якості пробних лекцій.
Отже, незважаючи на всілякі перешкоди, що
створювалися на шляху впровадження приватдоцентури, скепсис із приводу цієї новації і, навпаки,
надмірні надії щодо неї як способу подолання проблеми браку науково-педагогічних кадрів, цей інститут поступово виправдав себе, насамперед через те,
що дійсно став джерелом поповнення професури. Більшість приват-доцентів показала свою високу продуктивність, наукову результативність, педагогічну
майстерність. Ці особистісно-професійні якості дали
змогу значній частині приват-доцентів оновити технологію та зміст навчання, а молодий вік цих викладачів із відповідною йому емоційно-почуттєвою
компонентною робив їх ближчими до студентського
середовища.
Перспективними для подальшого наукового
пошуку є питання вивчення науково-педагогічної діяльності приват-доцентів у Харківському університеті (1884–1900 рр.).

Таможська Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, циклова комісія мови та літератури,
Харківський державний автотранспортний коледж, майдан Свободи 4, м. Харків, Україна, 61022
E-mail: itamozska@ukr.net
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УДК 37.01/.09

ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПРАКТИКООРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ" В КОНТЕКСТІ
ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Щерба Н. С.
Одержання гідної освіти є невід'ємним міжнародним правом дітей-інвалідів. Її метою, як указано в
Плані дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві, є їх максимальна подальша соціальна інтеграція. У цьому контексті середня іншомовна освіта,
що є об'єктом проведеного дослідження, покликана
підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці. Проте визначення її цілей, змісту, а також форм і
методів педагогічної взаємодії ускладнюється тим,
що впродовж багатьох десятиліть Україна дотримувалась так званої Медичної інтеграційної моделі. Вона була основана на дотаційному підході, виступала
за ізоляцію людей з обмеженими можливостями від
суспільства, створюючи для них особливі установи,
де вони могли б на доступному їм рівні працювати,
спілкуватися й отримувати різноманітні послуги.
Поступовий перехід України до другої, Соціальної, моделі передбачає значно вищу самостійність
людей з обмеженими можливостями у вирішенні
практичних завдань і проблем, вона знижує їх ізольованість та дискримінованість за рахунок:
1) створення необхідних умов для їх співучасті
в суспільній діяльності;
2) практикоорієнтованого характеру освіти, що
уможливило б подальше працевлаштування у звичайні заклади;
3) поліпшення ставлення суспільства до людей
з обмеженими можливостями як до співгромадян з
рівними правами.
Таким чином, передумовою запровадження
Соціальної моделі є реалізація державою таких комплексних цілей, як:
1) адаптація життя в суспільстві до особливостей і потреб людей-інвалідів;
2) практикоорієнтована підготовка дітей і молоді з обмеженими можливостями до подальшої соціальної інтеграції: як в особистісному, так і в професійному контексті, в опорі на розвиток наявного в
них компенсаторного потенціалу.
Однак вітчизняна середня іншомовна освіта
сьогодні не готова надати дітям-інвалідам відповідні
послуги, що зумовлено не лише відсутністю достатньої кількості практикоорієнтованих методик для навчання школярів з різними вадами здоров'я, але навіть спільного термінологічного апарату.

Ключовим поняттям іншомовної освіти в межах Соціальної інтеграційної моделі є "практикоорієнтоване навчання". Для уточнення його значення в контексті середньої іншомовної освіти старших школярів з особливими потребами було застосовано метод контент-аналізу на основі вибірки з 30 визначень. Одиницями аналізу послужили
слова і словосполучення, а одиницями підрахунку
виступили частота повторів слів, їх синонімів і синонімічних словосполучень. В якості категорій
аналізу було використано відкриті запитання, відповіді на які добирались із вибірки визначень. Вони дозволяли підрахувати повторювані слова або їх
синоніми. Засобом проведення контент-аналізу була кодувальна матриця (таблиця з 5 колонок, де: в
1-й колонці містились рівні побудови робочого визначення, в другій – порядкові номери одиниць
аналізу, в 3-й – одиниці аналізу та номери визначень, з яких вони були запозичені, в 4-й – кількість
повторів одиниць аналізу та їх синонімів і, нарешті, в 5-й відображалась частота таких повторів у відсотковому співвідношенні).
Результатом контент-аналізу послужило наступне робоче визначення: практикоорієнтоване навчання – це єдність навчання у школі з практичною
роботою при вирішенні життєво важливих завдань і
проблем, що дозволяє отримати нові знання і практичний досвід їх використання за рахунок упровадження сукупності інноваційних практико-орієнтованих
технологій. Отриманий результат, є недосконалим,
що, ймовірно, пов'язано з тим, що більшість визначень з вибірки тлумачать поняття в контексті вищої
педагогічної освіти, де самостійність суб'єктів освітнього процесу досить висока.
Зважаючи на цільову аудиторію та об'єкт дослідження, визначення було трансформовано наступним чином: практикоорієнтоване навчання іноземної мови дітей з особливими потребами – це розвиток у них іншомовної комунікативної компетенції
у ході запровадження сукупності інноваційних технологій, що дозволяють отримати практичний досвід вирішення життєво важливих проблем і завдань.
Завдяки цьому враховується двосторонній характер
освітнього процесу, його предметність та спрямованість на подальшу соціальну інтеграцію суб'єктів
навчання.

Щерба Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра міжкультурної комунікації та
прикладної лінгвістики, Навчально-науковий інститут Іноземної філології Житомирський державний
університет імені Івана Франка, вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна, 10002
E-mail: scherbanatasha@gmail.com
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УДК 378.046.4

МІЖНАРОДНА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ
Орос В. М.
Потужним мотиваційним каталізатором для
освоєння інноваційних методик навчання служить
участь учителя у різноманітних освітніх проектах.
Об’єктом проведеного дослідження є механізм
впливу міжнародної проектної командної роботи
педагога на його професійний розвиток. Складність
вивчення даного кола питань пов’язана з різноманітністю тематик проектів та невеликою кількістю
учасників.
Для вирішення проблеми запропоновано проаналізувати, які нові знання, уміння та навички може
здобути учитель при роботі в міжнародному проекті
та які принципи андрагогіки при цьому реалізуються.
Автором виокремлено стрижневі напрямки
впливу на індивідуальний розвиток учителя колективної міжнародної співпраці, які практично не залежать від конкретного проекту:
– порівняння міжнародних та державних стандартів освіти;
– лінгво-педагогічний розвиток;
– застосування інформаційно-комунікаційних
технологій як безальтернативної складової роботи;
– освітньо-гуманістичний розвиток;
– приєднання до міжнародної освітньої спільноти;
– розвиток національної свідомості та патріотизму.
Залучення учителя до роботи в професійноспорідненому, але іншомовному середовищі дозволяє педагогу зіставити вимоги та підходи до навчального процесу у своїй країні із аналогічними
освітніми правилами другої держави. При цьому
тлумачення одного і того ж педагогічного поняття
може радикально відрізнятися. Сучасні дослідження показують, що педагогічні терміносистеми, які
утворюються і активно розвиваються, далеко не
завжди можна порівняти. Окремі терміни і поняття
важко піддаються перекладу. Так, наприклад, в англійській мові відсутня одна з фундаментальних
категорій української педагогіки – категорія «виховання» в значенні «цілеспрямований процес формування особистості». Тому відсутність категорії
в англійській мові породжує і відсутність поняття
виховної системи. Наявність таких «парадоксів»
призводить до переоцінки педагогічних цінностей,
дозволяє учителеві розширити свої знання у площині педагогічних парадигм, вносити корективи у
планування процесу свого професійного розвитку.

Участь у міжнародному проекті вимагає від
учителя комплексного підходу: професіоналізму по
спеціальності, володіння іноземною мовою, впевнених навичок роботи з сучасними технічними засобами, орієнтування у застосуванні відповідних нормативних документів, уміння працювати в колективі в
умовах певної інформаційної невизначеності та невідповідності окремих термінів.
Переосмислюється поняття національної самосвідомості. Проводячи спільні дослідження з зарубіжними колегами, учитель стає не тільки представником української освіти, але і українського народу.
Таке поєднання накладає відбиток на формування
особистості педагога, спонукає його до ініціативної
діяльності, мобілізації внутрішніх ресурсів, мотивує
підвищення рівня володіння окремими уміннями та
навичками. Позитивними у цьому відношенні є довготривалі проекти, учасники яких мають можливість
неодноразово виконувати разом із закордонними
партнерами проектні завдання.
Окремої уваги заслуговує використання інтернет-технологій для ефективної сумісної роботи. Педагоги-учасники можуть використовувати різний інформаційний інструментарій, який є найбільш популярним у тій чи іншій країні. При цьому застосування невідомого сервісу або програми дає можливість
учителеві вивчити нові для нього комп’ютерні додатки, систематизувати свої знання щодо принципів функціонування та можливостей аналогічних програмних продуктів.
Основні відмінності участі педагогічного
працівника в міжнародному проекті від участі в
аналогічному проекті всеукраїнського або обласного рівнів досліджувались при реалізації довготривалих міжнародних проектів, зокрема, спільного українсько-словацького проекту «InovEduc – Інноваційні
методи в освіті для підтримки партнерства» (2015–
2017 роки).
Можливими шляхами для подальшого впровадження проектних методик у системі підвищення
кваліфікації учителів є:
– навчання педагогів основам розробки та
подачі власних проектів з метою здобуття грантів
для залучення колег до інноваційної міжнародної
діяльності;
– навчання новим інфо-технічним налаштункам;
– поглиблення знань однієї з міжнародних мов
як необхідного засобу комунікації.

Орос Віктор Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри, кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, вул. Августина Волошина, 35, м. Ужгород, Україна, 88000
Е-mail: oros.teacher@gmail.com
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УДК 37.016:7(477) «175/1991/…»

ВІТЧИЗНЯНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА СЕРЕДИНИ XVIII СТОЛІТТЯ ДО ДОБИ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ – 1991 РОКУ: ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ
Сулаєва Н. В.
Інноваційні процеси, які охопили весь обшир
педагогічної науки та практики сьогодення, виводять на новий щабель важливі складники освіти
особистості – неформальний та інформальний. Україна має потужне підґрунтя таких видів освітньої
діяльності, зокрема, неформальної мистецької освіти. Вивчення цього феномену може стати запорукою ефективного поєднання формальної та неформальної освіти із метою підготовки висококваліфікованих учителів мистецьких дисциплін. Особливо
цінним є період, близький за хронологічними межами до нинішнього – від середини XVIII століття до
доби незалежності України – 1991 року. Тому об’єктом проведеного дослідження є вітчизняна мистецька освіта окресленого періоду.
Історико-педагогічне розвідка ґенези мистецької освіти на основі застосування хронологічного та
інтерпретаційно-теоретичних методів дала підстави
визначити загальні тенденції розвитку вітчизняної
мистецької освіти від середини ХVІІІ століття до доби незалежності – 1991 року, що дозволило виокремити в її становленні два етапи: від середини
ХVІІІ століття до 20-их років ХХ століття, а також
від 20-их років ХХ століття до 1991 року.
Застосування біографічного методу дало змогу
виявити тенденції впливу неформальної мистецької
освіти на творчу самореалізацію видатних особистостей та значення їхньої просвітницької діяльності в
розвитку мистецької освіти в Україні.
Перший етап, від середини ХVІІІ століття до
20-их років визначається утвердженням неформальної
передачі вітчизняних мистецьких надбань (в умовах
тотального нищення всього українського) та розквітом
самобутнього мистецтва, що стало потужним джерелом для збереження національної ідентичності українського народу. Якісне вдосконалення мистецької освіти, що мала ознаки неформальної, виявлялося в діяльності видатних особистостей, які здобули освіту у формальних навчальних закладах (Києво-Моги-лянській
академії, Харківському колегіумі, Київській, Львівській та приватних музичних школах, Київському, Харківському, Одеському музичних училищах, Львівському музичному інституті А. Нементорської, консерваторіях у Києві, Одесі, Харкові, Харківській художній школі, Київському художньому училищі, Львівській загальнопромисловій школі рисунка та моделювання тощо).
На цьому етапі виразно відстежується вплив
формальної мистецької освіти на неформальну. Дос-

лідно-етнографічний досвід митців минулого періоду
та оновлення підходів до увіковічення народної спадщини дозволив збагатити високопрофесійне українське мистецтво, зокрема:
– ввести народну музику в опери, оперети,
симфонії, створити на її основі хорові композиції
(М. Лисенко, М. Леонтович, С. Людкевич, О. Маркович, П. Ніщинський, П. Сокальський, К. Стеценко);
– використати найкращі зразки усної народної
творчості в літературних творах (Є. Гребінка, М. Шашкевич, М. Гоголь, Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко, Леся Українка);
– включити хореографічні композиції в постановки опер і вистав (В. Верховинець, Х. Ніжинський,
М. Соболь).
Аналіз мистецького життя України від 1920их – до 1991 року дозволив простежити шлях від
національного злету з мирним співіснуванням течій
марксистського й немарксистського, академічного
та популярного, народного й професійного спрямування до організаційно-функціональної уніфікації
різних видів мистецтва.
В означений період відстежується тенденція
домінувального розвитку формальної мистецької освіти, що проявлялася в збереженні наявних і відкритті
нових спеціальних мистецьких навчальних закладів,
уведенні відповідних дисциплін до навчальних планів
педагогічних вищих навчальних закладів та ідеологізації керованої мистецької освіти, що носила неформальні ознаки та надавалася в умовах розгалуженої
мережі самодіяльних художньо-творчих колективів.
Водночас нарощування тоталітарних впливів
позбавляло український народ можливості збереження, розвитку й передачі молодому поколінню національних мистецьких здобутків. Тому поряд із санкціонованими формами мистецько-освітньої діяльності
функціонували мистецькі об’єднання (спілки, групи,
клуби), дисидентські рухи, які характеризувалися
неформальною формою передачі досвіду мистецької
діяльності.
Таким чином, аналіз мистецької освіти в період від середини XVIII століття до доби незалежності
в Україні – 1991 року – дозволяє констатувати факт
взаємовпливу та взаємопроникнення формальної та
неформальної мистецької освіти. Це уможливлює висновок про доцільність поєднання цих видів освітньо-мистецької діяльності на сучасному етапі оновлення системи професійної підготовки майбутніх
учителів мистецьких дисциплін.
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ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ
ОФІЦЕРІВ ДО УМОВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ЗА МЕТОДИКОЮ
К. РОДЖЕРСА-Р. ДАЙМОНДА)
Бабишена М. І.
Проблема психологічної адаптації особистості
до нових умов життя є надзвичайно актуальною в
будь-який період життя. Специфіка психологічної
адаптації майбутніх суднових офіцерів визначається в
першу чергу психологічними особливостями юнацького віку (ідея самопізнання та самовизначення, пошук життєвих цінностей, професійного самовизначення), а також зміною звичного середовища на нове.
Об'єктом проведеного дослідження є психологічна
адаптація майбутніх суднових офіцерів.
Для вивчення рівня психологічної адаптації
майбутніх суднових офіцерів до умов навчального
процесу та дисциплін суспільно-гуманітарного циклу
було використано методику К. Роджерса та Р. Даймонда, що дала можливість визначення рівня психологічної адаптації й міжособистісних стосунків у зазначеної категорії досліджуваних в умовах навчального

процесу та впливає на формування професійно значущих якостей для майбутньої діяльності, а саме: адаптативність, дезадаптивність, рівень соціального
сприйняття, ставлення до самого себе, емоційний комфорт та емоційний дискомфорт.
Для наочності показники наведені на рис. 1, 2.
За методикою К. Роджерса-Р. Даймонда отримано результати психологічної адаптації особистості
курсантів до навчального процесу з метою формування професійно значущих якостей.
Результати, отримані за методикою К. РоджерсаР. Даймонда, свідчать про те, що показники даної методики позитивно впливають на формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів.
На момент закінчення навчального закладу вони мають арсенал тих якостей, котрі необхідні у професії
майбутніх суднових офіцерів.

Показники за методикою К. Роджерса-Р. Даймонда до
проведення експерименту
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Рис. 1. Результати дослідження за методикою К. Роджерса-Р. Даймонда
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Рис. 2. Результати дослідження за методикою К. Роджерса- Р. Даймонда після проведення експерименту
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ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ НА
ПІВДНІ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ ХІХ–ХХІ СТОЛІТЬ
Ляшкевич А. І.
Як відомо з численних джерел, морська освіта
пройшла цікавий і складний історичний шлях, починаючи від підготовки моряків у простих ремісничих
училищах XVІІІ ст. і закінчуючи стрункою багаторівневою системою професійної освіти ХХІ століття,
що стало об’єктом дослідження. Пріоритети у розвитку морської освіти при цьому визначалися з урахуванням напрямів розвитку суспільства і наукових
знань, проте завжди ґрунтувалися на продуктивному
попередньому досвіді. Переважна більшість сучасних
науковців визнає, що вивчення історичного досвіду
сьогодні необхідно як і в усі попередні часи, оскільки
побудова нового можлива лише на підґрунті минулого. Для вирішення цієї проблеми автором застосовано методи дослідження, що допоможуть вивченню та
екстраполяції конструктивного історико-педагогічного досвіду на сучасні процеси реформування
національної системи освіти.
Основне завдання дослідження полягає в тому,
щоб на засадах аналізу історичних, соціокультурних,
соціально-економічних і суспільно-політичних чинників, пануючих на певних пріоритетних етапах розвитку держави, ідеологічних концепцій та педагогічних доктрин обґрунтувати історичну періодизацію
становлення і розвитку морської освіти на півдні
України впродовж ХІХ–ХХІ століть.
Так, автором статті визначено основні етапи.
Перший етап – допетровська епоха (від початку мореплавства до 1701 р.). На цьому часовому
проміжку набуття знань, навичок і досвіду моряками (людьми, що працювали на суднах або служили
на військових кораблях) відбувалося в процесі практичної діяльності, яка за змістом відповідала рівню
ремесла.
Початком другого етапу – зародження мережі
навчальних закладів з підготовки фахівців для флоту
більшість науковців уважають 1701 р. – роком підписання «Высочайшего Указа», яким було започатковано військово-морську освіту (відкриття першої військово-морської школи разом з утворенням регулярного Російського флоту під час «Северной войны»). Закінченням цього етапу дослідники називають кінець
ХVІІІ століття.
Третій етап розвитку військово-морської освіти (1798–1877) історики пов’язують із спеціалізацією
підготовки офіцерів флоту за рахунок диференціації
військово-морських навчальних закладів.

Початком четвертого етапу (1877–1917) – формування системи безперервної багаторівневої військово-морської та морської технічної освіти вважають виникнення додаткової професійної освіти для
перепідготовки і підвищення кваліфікації офіцерів.
Початок п’ятого періоду розвитку військовоморської освіти – відтворення системи військовоморської освіти (1918 – початок 1950-х років) історики пов’язують з відкриттям у 1918 р. Курсів командного складу флоту – першого військовоморського навчального закладу радянських часів. Було відкрито «Соединенные классы специалистов командного состава РККФ» (штурманський, артилерійський, мінний, підводний та електро-технічний), що
на практиці означало об’єднання всіх офіцерських
класів в єдиний навчальний заклад (типовий шлях
для радянської влади – уніфікація).
Шостий етап – утворення мережі спеціалізованих освітніх закладів ВМФ (50–90-ті рр. ХХ ст.) істориками характеризується як поглиблення інженерної освіти флотських кадрів усіх категорій і спеціальностей, спричинене виникненням атомного ракетно-ядерного флоту. До середини 1970-х років вона
набула ієрархії і стала трирівневою: середня військово-спеціальна, вища військово-спеціальна та вища
військова освіта. На кінець 1980-х рр. військовоморська освіта в УРСР здійснювалася у 14-ти навчальних закладах різного рівня.
У 1991 р. розпочався новий, шостий період у
розвитку військово-морської освіти – відродження
українського військово-морського флоту та створення національних навчальних закладів з підготовки
військово-морських офіцерів і фахівців.
У даному дослідженні наведено періодизацію,
яка є умовною, оскільки неможливо чітко окреслити
межі науково-технічного розвитку і запровадження
його результатів на практиці. Надано уявлення про
етапність розвитку мореплавства, пов’язаного з технічним прогресом: появою парусників, зміною дерев’яних суден на залізні, конструюванням парових
двигунів, появою перших зварних конструкцій, побудовою двигунів внутрішнього згоряння.
Питання, що розглянуто, є актуальними в контексті проблеми дослідження, тому розглянуті етапи
використано в якості базових стосовно визначення
періодизації розвитку морської освіти на Півдні
України.

Ляшкевич Антоніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра гуманітарних дисциплін,
Херсонська державна морська академія, пр. Ушакова, 20, м. Херсон, Україна, 73000
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМОУТВОРЕННІ СКЛАДОВИХ
БІОНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Шмегельська Ю. В.
Традиційні стилі і методи викладання вже застаріли і не дають змоги молоді розвивати свої здібності. Вирішення цієї проблеми полягає в тому, що
викладачі повинні вміти добирати і застосовувати такі стилі і методи викладання, які сприятимуть засвоєнню традиційних академічних знань та розвитку
здатності до творчого мислення і активної поведінки.
Сьогодні молодь цікавиться неординарними підходами до побудови та моделювання композиційних
рішень у сфері науки та мистецтва. Вирішенням цього є сучасна наука – біоніка, що є об’єктом проведеного дослідження.
Біоніка – це наймолодша наука біологічного
циклу. Біоніка найбільш пов’язана з такими галузями
як біологія і техніка, від яких і зародилася назва науки. Офіційно свою назву біоніка як науковий напрям
отримала на міжнародному симпозіумі в Дейтоні
(США), який проходив 13 вересня 1960 р. в день відкриття першого американського симпозіуму на тему:
«Живі прототипи штучних систем – ключ до нової
техніки». Але деякі дослідження, які носили біонічний характер, проводилися в США та в СССР ще раніше, ніж з’явився термін «біоніка». А якщо дотримуватися принципу історизму, то можна стверджувати,
що коріння біоніки знаходимо ще в давньому світі.
Ще відомий грецький філософ Демокріт писав:
«Від звірів ми шляхом наслідування навчилися найважніших справ, а саме: як учні павука наслідуємо
його в ткацькому ремеслі, ми – учні ластівок в будівлі житла…»
Гармонія краси і доцільності в природі – це
невичерпне джерело засобів гармонізації форми, до
якого постійно зверталися творці шедеврів архітектури і мистецтва. Вітрувій, Леон Альберті, Палладіо,
ЛеКорбюзьє, І. В. Жолтовський, А. В. Щусєв невпинно шукали закономірності будівлі прекрасної форми, що випливає з законів природи.
Однак дослідження даної науки та впровадження її в навчальний процес ускладнюється через
брак інформації, яку б доречно було застосовувати
під час створення предметного середовища, при аналізі використання біонічних форм у науці, різних
сферах дизайну, мистецтва та дослідженні її студентами під час навчального процесу.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
використовувати евристичний метод аналогії та фантазування, що дадуть змогу активізувати творче мислення, розвинути фантазію, уяву та знайти аналогії
для творчого процесу.
Автором розпочате дослідження щодо можливості використання біонічних форм в концепції ди-

зайн-проектів для впровадження в навчальний процес
спецдисциплін.
Для того, щоб оточувати себе новими, цікавими, корисними та красивими речами, студентам слід
учитися спостерігати, запам’ятовувати, аналізувати й
за допомогою методу фантазування створювати авторські роботи.
Тому у процесі надання інформації студентам
викладач повинен акцентувати увагу на неординарних, еклектичних підходах до дослідження та впровадження нових композиційних об’єктів на основі
природних форм.
У контексті дослідження важливо, що, досліджуючи галузі, де проявляються біонічні основи і
викладаючи цю інформацію студентам, можемо зазначити: їх прикладів зустрічається безліч, але найбільш вагомими є приклади в архітектурі, живописі,
музиці, танці, дизайні одягу та в дизайнерському рішенні композиційної побудови зачісок.
Створення будь-якого нового об’єкту розпочинається з творчого задуму. Суть методу полягає в
тому, що студенти уявляють образ виробу, який будуть виготовляти, якщо навіть конструкція виробу
невідома. Цей образ переносять на папір у вигляді
рисунку. Студенти на початковій стадії проектування
повинні застосовувати творчу уяву аби створювати
нову форму об’єкта. Фантазуючи, вони тимчасово не
враховують ті вимоги, що ставляться до виробу і можуть вигадувати будь-яку форму майбутнього літака,
автомобіля, меблів, сукні, зачіски тощо. Тобто метод
фантазування передбачає перенесення об’єкта проектування у фантастичні умови, уявлення фантастичного образу й відтворення його.
Педагог завжди повинен відчувати себе педагогом і завжди бути в курсі усіх подій, які мають відношення до його спеціальності, слідкувати за тенденціями розвитку галузі. Будь-яке заняття повинно
акумулювати всі накопичені викладачем знання, так
чи інакше пов’язані з темою.
Аналізуючи вищезазначене, можна зробити
висновок, що використання біоніки в процесі навчання
студентів сприяє розвитку їх естетичного сприйняття,
розвиває уяву, пробуджу творчу думку, примушує думати, шукати, пізнавати закони природи.
Тому у процесі навчання, під час своєї професійної діяльності студенти повинні мати можливість
вивчати природні форми та відбирати найбільш цікаві для того, щоб у подальшому стилізовано імітувати
їх у своїх витворах, акцентуючи увагу на головну
ідею, розробляючи композиційну побудову та засоби
технологічної реалізації.
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УДК 811.161.2:616-051

ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Косенко В. М., Мельник А. О.
Підготовка майбутніх медичних працівників
передбачає не тільки засвоєння (на високому рівні)
професійно важливих знань, умінь, навичок на основі
вивчення передових досягнень сучасної науки, а й
досконале володіння українською мовою. Уміння
грамотно, чітко та послідовно висловлювати думки
допомагає у фаховій діяльності та при налагодженні
ділових контактів з колегами, однодумцями.
Об'єкт дослідження: майбутні медичні працівники.
Предмет дослідження: мовна комунікація студентів медичних ВНЗ.
Було проведено опитування 110 студентів Житомирського інституту медсестринства. Проаналізовано особливості спілкування молоді в родинному
колі, колі друзів, на практичних заняттях та під час
проходження виробничої практики. Дослідження передбачало вивчення питань, що стосуються вживання
іншомовних слів, "слів-паразитів", тавтологій, ненормативної лексики. Особлива увага була приділена
суржиковому мовленню.
У дослідженні використані: бібліосемантичний метод, метод системного аналізу та логічного
узагальнення, опитування, математичної обробки зібраних даних.
Отримані результати свідчать, що молодь медичних ВНЗ в буденному спілкуванні користується
переважно рідною мовою. Хоча в деяких випадках
виникають труднощі послідовно, чітко та логічно
формувати думки, дотримуючись основних правил та
норм сучасної української літературної мови. У родинному колі студентів та під час їх розмови з друзями переважає суржик, тобто поєднання двох мов
(української та російської). Опитані вказали, що суржикове мовлення дозволяє досягти кращого розуміння в процесі мовного спілкування. Ці недоліки мовної комунікації, безперечно, будуть негативно позначатися в подальшій професійній діяльності, а саме:

під час спілкування з пацієнтами, колегами, керівництвом медичного закладу.
Найбільші труднощі при вивченні рідної мови
студенти пов’язують з правилами українського правопису та оформленням різних видів документів.
Молодь допускає як орфографічні, так і пунктуаційні
помилки. Серед причин недостатнього рівня грамотності наявні наступні: незнання та невміння використовувати правила українського правопису, нерозуміння тексту, недбалість при виконанні письмових
робіт, неуважність тощо.
Значна частина опитаних не завжди слідкує за
чистотою мовного спілкування. Під час розмови з однолітками студенти можуть вживати "слова-паразити",
неправильно ставити наголос, а інколи мова забруднюється вульгарними висловами та супроводжується
непристойними чи недоречними жестами та мімікою.
Подібний мовний контакт – неприйнятне явище в колі
майбутніх лікарів та медичних сестер.
Маючи недостатні мовні знання, медичні працівники не зможуть повноцінно та якісно виконувати
свої щоденні фахові обов'язки. Адже від мистецтва
говорити та слухати залежать результати лікування
хворих людей з найрізноманітнішими патологіями.
З перших курсів студенти медичних ВНЗ повинні набувати та постійно вдосконалювати не тільки
професійні знання та навички, а й слідкувати за мовою в різних життєвих ситуаціях. Молода людина
завжди повинна пам’ятати про недопустимість "словесного сміття" навіть у буденному спілкуванні з
друзями та батьками.
Таким чином, набуття комунікативного досвіду
з перших курсів навчання в медичних ВНЗ сприяє активізації пізнавальних інтересів та формуванню навичок міжособистісного спілкування, необхідних в подальшій трудовій діяльності. Мова медичних працівників є проявом не тільки високого професіоналізму, а й
загальної культури, вихованості та освіченості.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
Яковишена Л. О.
У середніх і вищих медичних навчальних закладах проблема організації медичної освіти є актуальною. Орієнтація України на Європейський освітній
простір вимагає суттєвих змін у підготовці виробничих функцій працівника будь якої сфери діяльності, а
отже і молодших медичних спеціалістів. Ученими
було зпрогнозовано, що XXI століття спрямоване на
тотальну комп’ютерізацію виробництва, розвиток
інформаційних технологій. Такий глобальний прогрес вимагає від суспільства висококваліфікованого,
інтелектуально розвиненого, ініціативного працівника, який уміє творчо мислити та відкритий до демократичного спілкування. І лише країна, яка може забезпечити суспільство такими особистостями здатна
бути конкурентноспоможною на ринку праці та зайняти гідне місце у світовому співтоваристві.
Сучасною тенденцією підготовки молодших
медичних працівників є фундаменталізація загальноосвітніх та професійно-практичного циклів. Студенти
медичного коледжу, здебільшого, мають гуманітарну
професійну спрямованість. Тому перед викладачами
фізики та математики стоїть важливе та відповідальне завдання створити такий освітній простір, який би
зміг студенту-першокурснику вказати на важливість
природничо-математичних предметів циклу у їхній
професійній підготовці.
Об’єктом дослідження є процес впровадження методів навчання, які сприятимуть поглибленому
оволодінню природничо-математичними дисциплінами студентів-медиків.
Провівши аналіз навчальної програми природничо-математичних дисциплін у медичних коледжах,
можна зробити висновок, що значна частина навчального часу ( це від 32 % до 7 %) відведена на самостійну роботу, де студенти мають самостійно організовувати свою роботу: шукати інформацію, проводити досліди, розв’язувати задачі. Саме в такому випадку у викладача з’являється можливість спрямувати
самостійну роботу в такому руслі, щоб зародити цікавість до вивчення цих предметів. Виконуючи різні
завдання, студент буде сам усвідомлювати роль та
значення природничо-математичних дисциплін у подальшому навчанні в освітньому просторі медичного
коледжу.
Для вирішення цієї проблеми пропонується
теоретично виділити і в наступному впроваджувати
такі методи навчання:

1) індивідуалізацію при виконанні експерименту засобами інноваційних технологій, адже для успішного опанування природничо-математичних дисциплін важливо не лише володіти теоретичними знаннями, а й виробляти практичні вміння та навички. Сучасне обладнання (інтернет-технології, мультимедійні
програми, електронні посібники та підручники) дає
змогу студентові працювати в індивідуальному темпі
та виступає як тренажер –репетитор, який враховує індивідуальні особливості кожного студента;
2) проектна робота з використанням аналогій, які слугують засобами керування розумовою діяльністю студентів. Такий метод дозволяє робити висновки, які потребують уточнення за допомогою експерименту, систематизації знань, індукції, дедукції,
математичних обчислень;
3) дослідницько-пошукова робота в якій пов’язані фізичні явища та процеси з фізіологічним
станом людського організму. Такі завдання максимально зближують природничо-математичні дисциплін
з обраною професією. Досліджуваними темами можуть бути «Вплив сонячної активності на організм
людини», «Причини виникнення раку шкіри», «Перша медична допомога при сонячних опіках», «Профілактика теплових ударів» та ін.
4) виконання задач, які подаються у вигляді невеликих експериментальних проблем, які сприяють розвитку самостійності, прояву ініціативи, необхідних
для виконання навчальних та професійних завдань;
5) моделювання певних професійних задач, які
розвиватимуть уяву та формують професійні навички. Вони дають змогу використовувати набуті теоретичні знання природничо-математичних дисциплін і,
в подальшому, застосовувати їх на заняттях з фахових дисциплін. Наприклад задача з терапії: «За призначенням лікаря пацієнту прописаний препарат
1000 мг по 3 таблетки в день. У нього в наявності
препарат по 500 мг. Скільки таблеток пацієнт повинен випити, не порушуючи вказівки лікаря?»
Таким чином, ефективними засобами вивчення
природничо-математичних дисциплін є впровадження в навчальний процес методичних прийомів, які
мотивують до навчання, пов’язаного з професійною
діяльністю. Організовуючи викладання природничоматематичних дисциплін, впроваджуючи зазначені
методи навчання, викладач крок за кроком наближає
студента до майбутньої професії.

Яковишена Людмила Олексіївна, викладач другої категорії, Вінницький медичний коледж імені академіка Д. К. Заболотного, вул. Пирогова 57, м. Вінниця, Україна, 21000, аспірант, кафедра «Педагогіки і
професійної освіти», Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21100
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УДК 378.937
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ У
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Картель Т. М., Сивокінь Г. В.
Іншомовна освіта в Україні реформується з
урахуванням основних досягнень європейських
країн у цій галузі та відповідно до таких основоположних документів Ради Європи як "Білінгвальна
освіта: основні стратегічні завдання", "Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення,
викладання, оцінювання", "Європейський мовний
портфель", "Приведення екзаменів з мови у відповідність до Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти" та «Вимоги до Євроіспитів». Ідеї
мовної політики Ради Європи знаходять все більше
визнання в Україні:
– збільшується кількість мов, що вивчаються;
– зростає кількість осіб, які володіють принаймні однією іноземною мовою;
– в середніх навчальних закладах започатковано вивчення кількох іноземних мов;
– в університетах збільшується кількість
академічних годин на вивчення іноземних мов;
– в деяких вищих закладах освіти іноземна
мова вважається другою робочою мовою.
Фахівець, який володіє іноземною мовою,
активно використовує її у професійній діяльності
має кращі перспективи, переваги при влаштуванні
на роботу тощо. Усе це набуває особливого значення в умовах, коли молоді не гарантується зайнятість
після закінчення вищого навчального закладу, і
людина постає перед проблемою самостійного пошуку роботи. Реальністю сьогодення є і те , що
прийом фахівців на роботу, зазвичай, здійснюється
на базі конкурсного відбору, однією з вимог якого є
володіння іноземною мовою, що свідчить про зростаючу соціальну значущість іноземної мови в сучасних соціально-економічних умовах. Це саме по
собі створює здорову конкуренцію і спонукає майбутніх фахівців прагнути отримати більш якісну
іншомовну освіту, постійно вдосконалюватись при
застосуванні засобів іноземної мови.
Oб’єкт дослідження – вдосконалення процесу формування комунікативної компетентності

студентів при оволодінні іноземною мовою професійного спрямування з врахуванням їх мотивації й
іншомовних здібностей.
Випускник вищого технічного навчального
закладу, який здобув високого рівня комунікативної компетентності й вільно володіє іноземною мовою, активно використовує її у своїй професійній
діяльності, через що має кращі перспективи при
влаштуванні на роботу й переваги при іншомовному спілкуванні з іноземними партнерами.
Успішність оволодіння іноземною мовою
під час навчання у вищому технічному навчальному закладі залежить не тільки від особистісних
характеристик, особливостей вищої нервової діяльності та характеру студентів, але й від рівня
їх мотивації та розвитку спеціальних іншомовних здібностей. Відповідно до цього одні студенти краще опановують мову, іншoмовною системою. Першим більш доступне продуктивне, тобто активне оволодіння іноземною мовою, а
останнім легше дається рецептивне або пасивне
оволодіння іноземною мовою (слухання і читання, сприйняття і розуміння чужого мовлення).
Це, з одного боку, вказує на існування інтуїтивно-чуттєвого і раціонально-логічного типів оволодіння іноземною мовою, а з іншого – комунікативного і некомунікативного (лінгвістичного).
Фізіологічною основою такого розрізнення є лабільність нервових процесів – у першому випадку, і інертність нервової системи – у другому.
Розрізнення цих двох типів особливо виявляється при використанні інтенсивних методів навчання іноземної мови.
Продемонстровано, що можна знати іноземну мову як систему (лексику і граматику) і не вміти
спілкуватися іноземною мовою, що повинні враховувати викладачі при навчанні студентів з опорою
на принципи індивідуального на особистісно зорієнтованого підходів до навчання іноземної мови у
технічних закладах.
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УДК 37.011.016-051:78:[004]
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Матвійчук Б. Є.
Сучасні технічні та програмні засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) надають
широкі можливості для систематизації та подання
навчального матеріалу, але практична діяльність
учителя музичного мистецтва містить поряд із дидактичними також і суто виконавські аспекти та
позаурочну роботу, яка передбачає керівництво учнівськими художньо-творчими колективами, організацію мистецьких та виховних заходів. Саме тому
вчитель музичного мистецтва повинен не тільки
орієнтуватися в основних напрямах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, але й володіти знаннями, вміннями та навичками роботи з сучасним музичним програмним забезпеченням.
Об’єктом даного дослідження є програмні засоби
ІКТ, які можуть використовуватися у професійній
діяльності вчителя музичного мистецтва.
Серед великої кількості програмного забезпечення для роботи з музичною інформацією
можна виділити універсальні інструменти, які можуть застосовуватися в професійній діяльності
учителя музичного мистецтва: звукові редактори,
віртуальні студії (секвенсори), автоаранжувальники
та нотні редактори.
Звуковий редактор (аудіоредактор) – програма, яка містить набір інструментів для редагування звукових файлів. В основі роботи такого
програмного забезпечення – принцип графічного
відображення звукової інформації у вигляді обвідної, яка відповідає амплітуді аудіосигналу. Звукові
редактори призначені для запису та монтажу музичних композицій, підготовки фонограм для радіо та телебачення, озвучування фільмів і
комп’ютерних ігор, реставрації старих записів.
Такі програми дозволяють учителю створити звукове оформлення мистецького заходу чи концертного номеру. Завдяки зручності інтерфейсу та доступності сучасних аудіоредакторів, їх можуть
ефективно використовувати не тільки професійні
звукорежисери, а й усі користувачі персональних
комп’ютерів. На сучасному ринку програмного
забезпечення представлена велика кількість аудіоредакторів, кожен з яких має свої особливості,
специфічні функції та призначення. Популярними
звуковими редакторами є програми Sony Sound
Forge, Adobe Audition, Audacity.
Віртуальні студії (секвенсори) є потужним інструментом для написання музики, оскільки дозволяють здійснювати запис вокалу та музичних інструментів, створювати якісні аранжування. Такі програми використовуються професіоналами індустрії звукозапису, але завдяки можливо-

стям сучасних персональних комп’ютерів віртуальні студії доступні й пересічним користувачам.
Зазначимо, що робота з таким програмним забезпеченням вимагає від учителя музичного мистецтва ґрунтовних знань музично-теоретичних дисциплін, високої виконавської майстерності, творчих здібностей та специфічних навичок роботи з
віртуальними студіями. Прикладами таких програм є Steinberg Cubase, Cakewalk Sonar, Steinberg
Nuendo, Logic Audio та інші.
Оскільки написання музики за допомогою
професійних віртуальних студій вимагає серйозної
теоретичної та практичної підготовки, педагоги, які
мають необхідність у створенні інструментального
супроводу для пісень, можуть користуватися автоаранжувальниками – програмами для автоматичного аранжування музики. Їх особливістю є використання відібраних і запрограмованих елементів музичних стилів для обігрування заданої гармоніїї.
Автоаранжувальники значно поступаються віртуальним студіям у якості та оригінальності звучання,
але аранжування, створені за допомогою такого
програмного забезпечення, придатні для використання на уроках музичного мистецтва та шкільних
мистецьких заходах. Найбільш розповсюдженими
автоаранжувальниками є програми Visual Arranger,
EasyKeys та Band-in-a-Box. Програми для автоматичного аранжування надзвичайно зручні для вчителів музичного мистецтва, оскільки дозволяють
створювати супровід для пісень без використання
складних та дорогих віртуальних студій.
Професійні нотні редактори (Finale, Sibelius, Encore, Toccata та інші) дозволяють набирати,
редагувати й друкувати нотний текст різної складності: від одноголосних мелодій, вправ, фортепіанних п’єс або гітарних табулатур до симфонічних
партитур і нотних видань. Крім того, нотні редактори здатні розпізнавати рукописні нотні тексти та
конвертувати їх у електронний формат.
Проведений аналіз можливостей сучасних
програмних засобів інформаційно-комунікаційних
технологій свідчить, що музичне програмне забезпечення може застосовуватися вчителем музичного
мистецтва в різних видах роботи: у навчальновиховній діяльності, в підготовці до мистецьких заходів та в роботі з художніми колективами. На сучасному ринку музичного програмного забезпечення представлена велика кількість аудіоредакторів,
віртуальних студій, автоаранжувальників та нотних
редакторів, що дозволяє учителю підібрати програмні засоби відповідно до свого рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.
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УДК 634.1.076: 634.11:664.292

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ AMINOBRIX НА НАКОПИЧЕННЯ СУХИХ РЕЧОВИН У
ПЛОДАХ ЯБЛУНІ
Кисельов Д. О., Гриник І. В.
Яблуня є основною плодовою культурою
України. Для отримання сталих високоякісних врожаїв цієї культури необхідною умовою є використання позакореневого живлення. Також для формування
якісного врожаю в розрізі кількісних і якісних характеристик та зменшення негативного впливу факторів
навколишнього середовища необхідно застосовувати
антистресанти рослин, такі як півкоутворювачі, амінокислоти, тощо.
Саме тому, метою досліджень було вивчення
впливу препарату AminoBrix на формування якісних
і кількісних ознак плодів яблуні, а саме – накопичення сухих та пектинових речовин у плодах. Саме ці
показники обумовлюють придатність плодів для подальшої маловідходної переробки.
На сьогодні, питання використання амінокислот у рослинництві є частково вивченим, проте не до
кінця зрозумілими є молекулярні механізми дії при
позакореневому внесенні амінокислот різного генезису. Дослідження впливу амінокислот та пептидів
різного походження на яблуню знаходяться в зародковому стані, а опубліковані праці лише частково характеризують ефекти від їх позакореневого внесення.
Є відомості, що амінокислоти є потужними біостимуляторами росту та розвитку рослин, які дозволяють отримувати сталі високі врожаї та поліпшують
стійкість рослин до абіотичних чинників. Деякі дослідники вказують на збільшення розмірів плодів,
зменшення рівня обсипання зав’язі та підвищення
вмісту кальцію в плодах яблуні, що позитивно проявляє себе під час зберігання.
Дослідження проводились протягом 2016–
2017 років у промислових насадженнях ТОВ «ТБ
Сад», які знаходяться в Городоцькому районі Львівської області. Дослідні ділянки 2011 року посадки, за
схемою 2×4 м, форма крони – струнке веретено, підщепа ММ106, система утримання ґрунту – природне
задерніння. Досліджувані сорти – Флоріна, Топаз,
Ремо. Об’єктом дослідження виступали сухі речовини плодів яблуні.
Позакореневу обробку препаратом AminoBrix
проводили у концентрації від 1 % до 2 % за 4 тижні

до збору врожаю. Препарат AminoBrix є комплексним препаратом, що містить у своєму складі комплекс амінокислот і пепетидів, які позитивно впливають на вміст сухих речовин. У кожному із дослідних варіантів використовувалось 30 дерев кожного
сорту. В якості контролю виступали дерево, оброблені водою. Плоди збирались для подальших досліджень під час технічної стиглості.
В результаті лабораторних досліджень встановлена позитивна динаміка накопичення сухих речовин в плодах яблуні сортів. При обробці 1 % розчином AminoBrix вміст сухих речовин збільшувався на
0,4, 0,96 та 1,12 % відповідно для сортів Флоріна, Топаз та Ремо, при обробці 2 % розчином збільшувався
на 0,48, 0,98 та 1,17 % відповідно для сортів Флоріна,
Топаз та Ремо. Виходячи із наведених результатів
досліджень, можна зробити висновок, що недоцільно
використовувати 2 % розчин препарату, через збільшення собівартості продукції при незначному збільшенні вмісту сухих речовин.
Необхідно зауважити, що при динамічному
збільшенні вмісту сухих речовин, загальний вміст
пектинових речовин залишався на однаковому рівні
для всіх досліджуваних сортів порівняно із контролем, а саме для сорту Топаз 1,07, для сорту Флоріна
0,875 та для сорту Ремо 1,095, проте змінювалися
фракції пектинових речовин, а саме збільшувався
вміст гідратопектину та становив для сорту 0,18
(+11 %), для сорту Флоріна 0,23 (+9 %), для сорту
Ремо 0,14 (+5 %). Істотної відмінності між варіантами обробки 1 та 2 % розчином препарату AminoBrix
не спостерігалось.
Виходячи із вищенаведеного можна зробити
висновок про позитивну динаміку збільшення вмісту
сухих речовин у плодах яблуні зимового строку достигання при обробці препаратом AminoBrix, що позитивно впливає на придатність сировини для подальшої
комплексної переробки для отримання соків прямого
віджиму і побічного продукту пектину. Для виробництва можна рекомендувати однократну обробку 1 % розчином препарату за 4 тижні до збору врожаю для поліпшення якісних показників плодової продукції.
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УДК 51.681.3

ПРОЕКТУВАННЯ КРИТИЧНИХ ІТ-ІНФРАСТРУКТУР З ВИКОРИСТАННЯМ
РОЗМІЧЕНИХ ТРАНЗИЦІЙНИХ СИСТЕМ
Дорогий Я. Ю.
Об’єктом дослідження є критичні ІТінфраструктури. Сучасні вимоги до програмного і технічного забезпечення сучасних інформаційних систем
та критичних ІТ-інфраструктур вимагають розробки
методів їх проектування, обґрунтування та коректної
реалізації, тому у ході дослідження пропонується підхід
до розробки таких систем на основі розмічених транзиційних систем (РТС) з використанням різного типу їх
композицій на вибраному рівні абстракції. Отримана
РТС аналізується, корегується, верифікуються її очікувані властивості. РТС називається четвірка A=(S, s0, L,
T), де S – скінченна множина станів; s0 – початковий
стан; L – скінченна множина відміток переходів; T –
скінченна множина переходів та їх ймовірностей у вигляді <SxLxS, p>. Відмітка переходу означає деяку дію
або подію, яка провокує цей перехід. РТС може бути і
нечіткою, оскільки в заданому стані одна й та дія може
провокувати декілька різних переходів в різні стани з
різною ймовірністю. Маршрутом довжини n, (n>0) в
РТС A=(S, s0, L, T) називається послідовність переходів
t1, t2,…, tn таких, що для довільного i: 1≤i≤n та станів g,
f∈S має місце рівність g(ti)=f(ti+1). Аналогічно, нескінченним маршрутом називається нескінченна послідовність переходів t1, t2,…, tn, в РТС A така, що для довільного i>1 та станів g, f∈S має місце рівність g(ti)=f(ti+1).
Якщо c=t1, t2,…, tn маршрут деякої РТС, то послідовність дій l(t1), l(t2),…, l(tn) називається трасою маршруту c і позначається trace (c).
Найпростішими композиціями РТС є послідовна композиція, паралельна композиція. Узагальненням цих композицій є синхронний добуток РТС. Нехай маємо РТС A1=(S1, s10, L1, T1) та A2=(S2, s20, L2, T2) і
f, g∈S, f1, g1∈S1, f2, g2∈S2, h∈L, h1∈L1, h2∈L2. РТС A,
отримана в результаті послідовної композиції РТС A1
та A2, має вигляд
A  (S1  S2 ,(s10, s20 ), L1  L2 , T1  T2 ),

де f(t)=f1(t), g(t)=g1(t), h(t)=h1(t), якщо t∈T1, f(t)=f2(t),
g(t)=g2(t), h(t)=h2(t), якщо t∈T2. PТС A, що отримана в
результаті паралельної композиції РТС A1=(S1, s10, L1, T1)
та A2=(S2, s20, L2, T2), має вигляд:

A  (S1  S2 ,(s10, s20 ), L1  L2 , T ),
де
f (t , t ')  ( f1 (t ), f 2 (t ')), g (t , t ')  ( g1 (t ), g2 (t ')),

h(t , t ')  (h1 (t ), h2 (t ')).
РТС A, що отримана в результаті композиції зі зворотнім зв’язком РТС A1 та A2 має вигляд:

A  (S1  S2 ,(s10 ,s20 ), L1  L2  x, T1  T2  (t, t1 )),
де f(t)=f1(t), g(t)=g1(t), h(t)=h1(t), якщо t∈T1, f(t)=f2(t),
g(t)=g2(t), h(t)=h2(t), якщо t∈T2, t=( s1* , x, s20), t1=( s2* , x,

s10), h(t)=h(t1)=x, x∉A – спеціальний символ для ідентифікації переходу з’єднання РТС. Окремим випадком
композиції зі зворотним зв’язком є наявність лише
однієї РТС з виходом і без виходу (замкнута РТС).
Аналіз отриманої в результаті композицій РТС
ґрунтується на застосуванні автоматних методів перевірки виконуваності властивостей РТС. Синтез критичного процесу для критичної ІТ-інфраструктури.
Роботу, пов’язану з запуском критичного процесу,
можна представити у вигляді взаємодії скінченної
множини підсистем. В термінах транзиційних систем
застосування можна представити у вигляді синхронного добутку наступних ТС:
1. ТС 1..N – інкапсулює дії, що виконуються виключно для пошуку та виділення певних потрібних
ресурсів. Залежно від складності та розподіленості підсистема виділення конкретного ресурсу, може бути
як одиничною системою зі строго послідовними переходами, так і мати ієрархічну структуру. Основні дії,
що належать до зони відповідальності ТС 1..N: пошук
ресурсу; виділення ресурсу; використання ресурсу та
повернення ресурсу в пул ресурсів. ТС у формальному
вигляді можна представити наступним чином:

 {0,1, 2,3},0,{ready,search_res_A,
A  ( S ,s0 , L, T )  
 .
 res _ A _ alloc, released},T
2. ТС N+1 – інкапсулює дії, що виконуються
виключно для запуску критичного процесу. ТС у
формальному вигляді можна представити наступним чином:
A  ( S ,s0 , L, T ) 
 {0,1, 2,3, 4,5}, 0,{ready, res_A_alloc, res _B_ alloc,

 .
 proc_start, proc_killed, released }, T

Результатом мінімізованої композиції ТС для
випадку використання 2-х ресурсів буде наступна ТС:

A  (S ,s0 , L, T )  ({0..9},0, L,T},
де

L  {ready, search _ res _ A, search _ res _ B, res _A_alloc,
res_B_alloc, proc_killed, proc_start, released}.
В роботі визначена термінологія та математичний апарат для моделювання критичних ІТ-інфраструктур та їх сервісів за допомогою розмічених транзиційних систем. Використання запропонованого математичного апарату РТС значно полегшує опис компонентів критичної ІТ-інфраструктури у порівнянні з іншими відомими підходами. А використання композицій
РТС дозволяє отримати компактну модель будь-якої
складності.

Дорогий Ярослав Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра автоматики і управління в технічних системах, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, E-mail: cisco.rna@gmail.com

50

V наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2017

УДК 666.97.033.3:69.058.8

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ РОЗПОДІЛУ НА РУЙНУВАННЯ
ГІДРОТЕХНІЧНИХ БЕТОНІВ В УМОВАХ УДАРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Дорофєєв В. С., Кудашкін Г. В.
Враховуючи світові тенденції розвитку морської галузі, будівництва та реконструкції портів з
будівництвом причалів і одночасним вирішенням
питань ресурсозбереження та забезпечення надійності експлуатації, на перший план виходять питання
дослідження роботи гідротехнічних бетонів при
ударних навантаженнях та при зміні вологості і температури. Тому поширення тріщин від ударних
навантажень з урахуванням структури гідротехнічних бетонів і умов експлуатації є об'єктом проведеного дослідження.
Попередні дослідження показали вплив водоцементного відношення (В/Ц) на формування структури бетону і на міцність при дії динамічних навантажень. З ростом В/Ц знижується міцність бетону
при дії динамічних навантажень.
В процесі тужавіння цементного тіста в бетоні
виникають раковини і пори, поверхні розподілу та
технологічні тріщини. Відомо, що тріщини, виникаючи в момент удару, не залежать від структури матеріалу і характеру розподілу в ньому внутрішніх поверхонь розподілу (ВПР) і технологічних тріщин. Це
ускладнює врахування структури матеріалу при дії
ударних навантажень в реальних умовах навантажень
і впливів на конструкції гідротехнічних споруд.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
проводити аналіз з моменту виникнення тріщин від
удару і співпадаючими з напрямком удару. Начальний імпульс концентрованої енергії викликає миттєве
зростання тріщини удару: при цьому, вона «нечутлива» до структурних параметрів середовища. Тому вона
буде розподіляти своїми берегами як матричний матеріал, так і «заповнювач». При збільшенні площі поверхонь нових утворених берегів закладена пружна енергія зменшується, тріщина уповільнює своє зростання
і починає реагувати на структуру матеріалу.
Встановлені характерні умови взаємодії ударної тріщини з параметрами структури грубогетерогенного середовища і зустріч гирла тріщини із зернами крупного або дрібного заповнювача, навколо яких

є поля локальних і інтегральних деформацій, під дією
яких можливе відхилення траєкторії їх росту з гальмуванням на межі розподілу «матриця – заповнювач», – виклинювання гирла тріщини на поверхню розподілу у вигляді ВПР, що призводить до розсіювання
енергії тріщини на поверхнях ВПР та її зупиненню; –
вихід тріщини удару на береги технологічної тріщини,
що викликає передачу енергії через береги тріщини до
гирла технологічної тріщини з можливим вивільненням енергії на нових поверхнях, утворених за рахунок
підростання технологічної тріщини.
Авторами роботи розпочато дослідження із детального встановлення закономірностей взаємодії
тріщини удару з елементами макроструктури бетону.
Вивчено вплив кількості і виду крупних заповнювачів на механічні характеристики і ударну стійкість
бетонів. Показана залежність характеру розподілу
ВПР і технологічних тріщин від якісного та кількісного складу заповнювачів і від рівня взаємодії тужавіючого матричного матеріалу з поверхнею заповнювачів, який визначається кількістю в'яжучого та його
концентрацією в одиниці об'єму, що залежить від
В/Ц, і виникає реальна можливість через зміну складу бетону змінювати опір ударним навантаженням.
Отриманий результат дозволяє зробити висновок, що характер розподілу технологічних тріщин в
макроструктурі гідротехнічних бетонів визначає розвиток цих тріщин під дією ударних навантажень до
тріщин руйнування. В зв'язку з тим, що розподіл ВПР
і технологічних тріщин руйнування залежать від геометричних характеристик макроструктури (кількості
і якості складу заповнювачів) і рівня взаємодії тужавіючого матричного матеріалу з заповнювачем, робимо висновок, що змінюючи структурні параметри
ВПР і технологічні тріщини можливо збільшити опір
бетону ударним навантаженням.
Завдяки цьому, виникає реальна можливість
зниження матеріалоємності залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд і забезпечення надійності
їх роботи під час експлуатації.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ В СИСТЕМАХ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ
Корпань Я. В., Нечипоренко О. В., Стогній В. О.
В даний час широкого поширення набувають
мобільні пристрої різного призначення. Все частіше в
таких пристроях використовуються дані, які не призначені для сторонніх користувачів – конфіденційна
інформація. Тому навіть в мобільних пристроях постає актуальне питання захисту особистої інформації.
Об'єктом дослідження є процес використання мобільних додатків в поєднанні з роботою зі стандартними вбудованими вузлами та різноманітних додаткових пристроїв для підвищення захищеності даних. На
сьогоднішній день, як правило, для ідентифікації користувача програми використовують класичні способи. Класичні способи ідентифікації вимагають знання
пароля, наявності ключа, ідентифікаційної картки,
або іншого ідентифікуючого предмета, який можна
забути, втратити або підробити.
Для вирішення даної проблеми, шляхом дослідження можливості використання загальнодоступних
методів створення мобільних додатків та їх застосування в поєднанні з сучасними системами розпізнання,
підтверджено необхідність впровадження біометричних систем ідентифікації. На відміну від класичних,
біометричні системи ґрунтуються на унікальних біологічних характеристиках людини, які важко підробити і які однозначно визначають конкретну людину. До
таких характеристик відносяться, наприклад, відбитки
пальців, геометрія обличчя, візерунок райдужної оболонки, зображення сітківки ока. Однією з основних
проблем, що стоїть перед мобільним додатком, який
використовує комп’ютерний зір, є велика мінливість
візуальних образів, пов’язана зі змінами освітленості,
забарвлення, масштабів, ракурсів спостереження. Також складним завданням комп’ютерного зору є проблема усунення неоднозначності, що виникає при проектуванні тривимірних об’єктів реального світу на
плоскі зображення.
Задача виявлення об’єктів на зображенні
ускладнюється також великим обсягом даних, що містяться в зображенні. Зображення може містити ти-

сячі пікселів, кожен з яких може мати важливе значення. Повне використання інформації, що міститься
в зображенні, вимагає аналізу кожного пікселя на
приналежність його об’єкту або фону з урахуванням
можливої мінливості об’єктів. Такий аналіз потребує
великих витрат необхідної пам’яті та підвищує вимоги до продуктивності мобільних пристроїв.
Результатом дослідження стало визначення вимог та факторів, що впливають на ознаки і характеристики об’єкта системи біометричної ідентифікації людини по обличчю. Насамперед це мінливість візуальних
образів, проектування тривимірних об’єктів, кількість і
розташування джерел світла, колір і інтенсивність випромінювання, тіні або віддзеркалення від навколишніх
об'єктів. Вирішення проблеми виявлення об'єктів на зображенні лежить в правильному виборі опису об'єктів,
для виявлення і розпізнавання яких створюється мобільний додаток. При ідентифікації рухомої в полі зору
камери людини необхідно відстежувати переміщення
обличчя від кадру до кадру. Маючи кілька зображень
одної людини в різних ракурсах, програма вибирає найбільш вдалий з її точки зору кадр і зберігає його в базі
даних. Обробляючи кілька зображень однієї людини в
різних ракурсах, можна домогтися дуже високого відсотку точності розпізнавання.
Проаналізовано особливості класів та властивості задач розпізнавання людини по обличчю. Для
класу задач пошуку зображення в базі даних, одне з
рішень полягає в зберіганні невеликих наборів заздалегідь визначених ключових ознак, що максимально
характеризують зображення. Ідентифікація людини
по зображенню обличчя виділяється серед інших систем інформаційного захисту тим, що по-перше, не
потрібні спеціальні або дорогі пристрої. Для більшості додатків досить навіть простого мобільного пристрою і звичайної камери. По-друге, не потрібен фізичний контакт з пристроями. У більшості випадків
достатньо просто потрапити «в поле зору» камери на
декілька секунд.
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РАЗРАБОТКА ИЗНОСОСТОКОГО СПАВА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Fe-Si-Cu-C
Евтифеев С. Л., Крушельницкий Д. О.
Как известно, каждая деталь, или составляющая любого оборудования имеет свой ресурс, по истечению которого – деталь подлежит либо замене на
новую, либо восстановлению, сам же ресурс детали
зависит от многих факторов, главными из которых
являются:
– соответствие материала, из которого изготовленная данная деталь условиям эксплуатации;
– условия эксплуатации детали должны соответствовать требованиям технической документации;
– её регламентное обслуживание и т. д.
Важнейшим фактором работоспособности детали является материал, из которого она изготовлена.
В большинстве случаях применяются известные стали и сплавы, а условия эксплуатации подгоняются
под свойства известных материалов. Поэтому разработка материалов и покрытий для конкретных условий работы является актуальной задачей, которая не
имеет общего решения до настоящего времени. Поэтому объектом исследования является разработка
нового антифрикционного сплава, который не будет
содержать в себе дефицитных и дорогих компонентов, а также будет обладать низким коэффициентом
трения по сравнению с аналогами, имеющимися на
сегодняшний день. В основе сплава имеется FeSi

(ферросилиций) а также в качестве примеси Cu
(медь), сам же сплав подчиняется обратному принципу Шарпи. В настоящее время сплавы системы FeSi не исследованы для трения скольжения и качения,
особенно если в этих сплавах повышенное содержание углерода (1 % и более).
Особый интерес представляет легирование
этих сплавов Сu и Mo. Повышенное содержание
углерода в доменных ферросилициях до 1,5 % формирует в структуре цементит, что увеличивает твердость и хрупкость сплавов. Поэтому представляет
интерес введение в сплав пластичной меди, что может обеспечить снижение хрупкости сплавов, повышение теплопроводности покрытий после наплавки и
высокие антифрикционные свойства.
При анализе двойных диаграмм рассматривались сплавы с содержанием Si до 20 %, Cu до 25 %,
С до 1,5 %. Вероятные фазы и структурные составляющие приведены в табл. 1. Для увеличения содержания углерода в ферросилиции FeSi25 добавляем
чугун доэвтектический передельный, нагреваем до
температуры 1200–1250 ºС, выплавляем в тигле из
силицированного графита, и мулитового тигля. Масса садки – до 0,5 кг, плавили на установке ТВЧ. Шихта для выплавки приведена в табл. 2.
Таблица 1
Вероятные фазы в системе Fe-Si-Cu-C

Содержание примеси
Si9
Si10
Si11
Si12
Si13

Фазы Fe-Si
α+α1+Fe3C
α+α2+Fe3C
α1+ε+Fe3C
α1+ε+Fe3C
α1+ε+Fe3C

Фазы Si-Cu
α1+γ
α1+α2+γ
α1+α2+γ
α1+α2+η
α1+α2+η

Фазы Fe-Cu
ε+α+Fe
ε+α+Fe
ε+α+Fe
ε+α+γ+Fe
ε+α+γ+Fe

Таблица 2
Состав шихты для выплавки сплава
№
1
2
3

FeSi15, %
84
–
–

FeSi25, %
–
25
25

Чугун ПЧ-2
–
60
50

Из табл. 2 видно, что в представленных трёх
образцах, обозначенными соответственными номерами был использован как FeSi15, так и FeSi25. Во
втором случае с FeSi25 добавлен чугун марки ПЧ-2
для получения необходимого количества углерода и
кремния в сплаве. В табл. 2 также показано, что использовались медные отходы (отходы электроники).
Это сделано по нескольким причинам, первая – медные отходы никак не повлияли на состав и свойства
конечного сплава, вторая же причина – по экономическим соображениям. Для поиска наиболее опти-

Cu-отходы
16
15
25

Флюс B2O3+Na2B4O7
10 % от общей массы

мального содержание меди в антифрикционном
сплаве во всех трех образцах ее содержание колеблется от 15 до 25 %. В качестве флюса использовалась бура (B2O3+Na2B4O7), которая не редко применяется как флюс при выплавке. Экспериментальным
путём установлено, что на износостойкость влияет не
только химических состав сплава, но и наличие в
этом самом сплаве структурно свободных фаз меди.
При увеличении количество структурно свободных
фаз меди износ пары трения резко уменьшается,
примерно в 2 раза.
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СИСТЕМА ЕКСПРЕС-ТЕСТУВАННЯ ДАВАЧІВ КОНТРОЛЮ ЗАГАЗОВАНОСТІ
ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ МЕТАНОМ
Кубара І.-Р. З., Теплюх З. М., Ділай І. В.
Витікання вибухонебезпечних чи токсичних
газів в атмосферу промислових приміщень внаслідок
нещільності технологічного обладнання і арматури
трубопроводів створює загрозу життю і здоров’ю
людей. Така проблема можлива для виробництв хімічної, нафтохімічної, газової промисловості. Актуальним це є і для автомобільних газонаповнювальних
компресорних станцій (АГНКС), де атмосферу виро-

Система
контролю
загазованості

Д1

БКл1
Air
CH4

бничих приміщень контролюють за допомогою давачів концентрації метану, які перевіряють періодично
вручну за допомогою сумішей в балонах.
Для уникнення людського фактору і підвищення надійності перевірки розроблена система експрестестування давачів контролю загазованості АГНКС
(рис. 1), яка забезпечує автоматичну перевірку кожного з давачів (Д1,…,Д6) із заданою періодичністю.

Д2

БКл2

Д6

БКл6

БКл7

СГС
Скид

МБК

Рис. 1. Принципова схема системи експрес-тестування давачів контролю загазованості виробничих приміщень
Система експрес-тестування містить:
– синтезатор газових сумішей (СГС), призначений для неперервного приготування сумішей
(СН4+повітря) з концентраціями метану 0.48, 0.52,
0.98, 1.02 % об.;
– БКл1,…,БКл6 – блоки клапанів для подачі
вибраної суміші до давачів;
– БКл7 – блок клапанів для продування ліній
подачі сумішей;
– мікропроцесорний блок керування (МБК),
який взаємодіє із системою контролю загазованості
та давачами, а також керує роботою СГС і блоками клапанів.
Особливістю системи є використання окремих
ліній для кожної суміші. Передбачена також окрема

лінія для подачі повітря на омивання давачів перед
кожною подачею іншої перевірювальної суміші.
Основним елементом розробленої системи
самоконтролю давачів метану є СГС. Принцип дії
синтезатора полягає у змішуванні дозованих капілярними дроселями потоків метану та повітря. Синтезатор забезпечує одночасне приготування чотирьох вищевказаних газових сумішей. Конструктивні розміри дозуючих капілярів забезпечують компенсацію впливу температури, а також часткову
компенсацію впливу зовнішніх тисків (барометричного та тисків джерел компонентів). Завдяки такій
побудові синтезатор забезпечує приготування газових сумішей з відносною похибкою, яка не перевищує 1 % відн.

Кубара Іван-Роман Зіновійович, аспірант, кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79000
E-mail: kaffakaffa32@gmail.com
Теплюх Зеновій Миколайович, доктор технічних наук, професор, кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12,
м. Львів, Україна, 79000
E-mail: atxp2010@gmail.com
Ділай Ігор Володимирович, доктор технічних наук, доцент, кафедра автоматизації та комп'ютерноінтегрованих технологій, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, м.
Львів, Україна, 79000
E-mail: divlv@ukr.net

54

V наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2017

УДК 681.3.05

AСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ФРАКТАЛЬНОГО УЩІЛЬНЕННЯ
ЗОБРАЖЕНЬ
Майданюк В. П., Ліщук О. О.
Об’єктом дослідження є зображення, які представлені в цифровій формі та які необхідно зберігати
на носіях та передавати каналами зв’язку. Для економії пам’яті та більш ефективного використання ресурсів системи створюють спеціальні алгоритми кодування. Зображення – це особливий вид даних, який
має надлишковість в двох вимірах, що дає додаткові
можливості для ущільнення. Одним із перспективних
методів ущільнення зображень є фрактальний метод.
Фрактальне кодування – це математичний процес для
кодування растрів, які містять реальне зображення, в
сукупність математичних даних, що описують фрактальні властивості зображення.
Алгоритм фрактального ущільнення відомий
тим, що в деяких випадках дозволяє отримати дуже
високі коефіцієнти ущільнення (найкращі приклади –
до 1000 разів при прийнятній візуальній якості) для
реальних фотографій природних об'єктів, що неможливо для інших алгоритмів ущільнення зображень з
втратами.
З фізичної точки зору фрактальне кодування
ґрунтується на твердженні, що зображення містить
афінну надлишковість. Математична модель, яка використовується при фрактальному стисненні зображень, називається системами ітеруючих функцій
(Iterated Function Systems – ІFS).
Одна з можливих схем кодування зображень
фрактальним методом, запропонована Арно Жакеном
(Arnaud Jacquin).
Для підвищення швидкодії та ефективності
фрактального кодування зображень використовують
ряд методів оптимізації. Найпростіший спосіб фрактального кодування є перевірка кожного доменного
блоку і виконання обчислень для визначення точності
апроксимації. Такий спосіб називається повним пошуком або повним перебором.
Найбільш відомі методи підвищення швидкодії
кодування зображень фрактальним методом такі:
1. Пошук доменних блоків, для яких F не перевищує заданого значення.
2. Локальний та сублокальний пошук.
3. Ізометричне передбачення.

4. Класифікація доменних і рангових блоків,
ранговий порівнюється з доменними блоками того ж
самого класу.
Класифікація доменних блоків передбачає попередній відбір доменних блоків для кожного рангового блоку. Для попереднього відбору для кожного
рангового та доменного блоку можна обчислити коефіцієнти деякого двовимірного перетворення і за їх
значенням виконати класифікацію цих блоків. Найбільш економічним є перетворення Уолша-Адамара,
оскільки для його обчислення достатньо лише операцій додавання. Для класифікації доменних і рангових
блоків використовується лише декілька значень коефіцієнтів перетворення, що зменшує кількість обчислень та підвищує швидкість кодування.
Відбирається задана кількість доменних блоків
з найменшим відхиленням для поточного рангового
блоку та виконується стандартний алгоритм фрактального ущільнення з відібраними доменними блоками.
Якщо порахувати необхідну кількість операцій
для стиснення зображення в градаціях сірого розміром 512×512 пікселів при розмірі рангового блоку
8 пікселів.
Для алгоритму запропонованим Жакеном загальна кількість математичних операцій складе
2 147 483 648.
Для алгоритму з попереднім відбором, запропонованим у даній роботі загальна кількість операцій
складе 239 914 189.
Отже при заданих умовах вдалося значно зменшити кількість арифметичних операцій.
Аналіз фрактального ущільнення зображень
показав, що даний метод здатен забезпечити найкраще співвідношення ступеня ущільнення і якості відновленого зображення та має хороші перспективи
для подальшого розвитку.
Запропоновано метод підвищення швидкості
фрактального ущільнення за рахунок попереднього відбору близьких доменних блоків за коефіцієнтами двовимірного ортогонального перетворення, що зменшує
простір пошуку для кожного рангового блоку і відповідно підвищує швидкість фрактального ущільнення.
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МОДИФІКАЦІЇ МЕТОДУ СЕГМАНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ
ГРАФІВ
Луп’як Д. Д., Олесенко А. В.
Об’єктом дослідження є сегментація зобратму є запропонований спосіб наближеного сортуванження (поділ зображення на області, що не схожі по
ня за лінійний час. Він полягає в групуванні ребер з
деякому критерію). Результатом сегментації зобраблизькою вагою в однонаправлені списки і збереження є множина сегментів, які разом покривають
ження цих списків в одномірному масиві, індекс елевсе зображення. Для вирішення проблеми сегментації
менту якого дорівнює мінімальній вазі ребра групи.
існує велика кількість алгоритмів. Останніми роками
Графіки швидкодії модифікацій з використання цьозначний прогрес спостерігається у розвитку графових
го підходу зображені суцільними лініями на рис. 1 і
алгоритмів сегментації. Принцип сегментації зобрапоказують приріст швидкодії майже в 3 рази.
ження в базовому алгоритмі наступний: сегментація отримується в результаті побудови мінімального каркаса графа, в якому вершини відповідають пікселям зображення, а ваги ребер
відображають міру відмінності між
двома суміжними вершинами.
У програмному вигляді реалізовано базовий «Ефективний метод сегментації на основі графів», та вже запропоновані його модифікації: використання предикату визначення межі між
регіонами та використання структури
даних під назвою «система неперетинних множин». Запропоновано модифіРис. 1. Залежність часу виконання модифікації алгоритму і кількості
кації, що значно збільшують швидкопікселів у вхідному зображенні
дію алгоритму. Для представлення сегменту зображення пропонується виРозроблена модифікація з представленням секористовувати однонаправлений список, що з точки
гментів у вигляді однонаправлених списків і викоризору швидкодії, відповідно до рис. 1, є більш ефектистанням підходу для уникнення сортування ребер
вним порівняно з структуро даних «система непереграфу збільшує швидкодію алгоритму приблизно в
тинних множин».
4 рази при невеликій зміні якості сегментації (рис. 2).
Дослідження показали, що приблизно половиУ результаті роботи оригінального і модифіну часу виконання алгоритму займає сортування рекованого алгоритмів час виконання алгоритмів склав
бер графу, тому найвагомішою оптимізацією алгори415 і 113 мс, відповідно.
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..
а
б
в
Рис. 2. Результати роботи оригінального і модифікованого алгоритмів: а – вхідне зображення;
б – сегментоване зображення оригінальним методом; в – сегментоване зображення модифікованим методом
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ВИКОРИСТАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В ХОДІ КЛАСИФІКАЦІЇ
СЕГМЕНТІВ ЗОБРАЖЕННЯ
Квєтний Р. Н., Олесенко А. В.
Враховуючи те, що науково-технічний прогрес
не стоїть на місці, робота з цифровою графікою активно проникає в усі сфери нашого життя. Левова частка інформації зберігається й передається у вигляді
цифрових зображень. Відповідно, чим якісніше зображення, тим більше пікселів потрібно для його відтворення і тим більше пам’яті воно займає. Виходячи
з вищеописаного, у наш час питання компресії зображень, яке є об’єктом проведеного дослідження,
не втрачає своєї актуальності не зважаючи на те, що
існує вже чимало розробок.
Усі існуючі методи стиснення зображень поділяються на дві категорії, а саме методи стиснення
без втрат інформації й методи стиснення з її втратами. Під першу категорію потрапляють методи, які
дозволяють повною мірою відтворити зображення в
результаті декомпресії. До другої категорії відносять ті методи, які в процесі декомпресії не можуть
однозначно відновити початкове зображення з повною точністю. Таким чином, в залежності від сфери
застосування можемо обирати той чи інший метод,
який підійде. Однак, існує прив’язка методів до типу зображень, для яких є доцільним їх застосування.
Зокрема, методи, які ідеально стискають ділянки
одноманітного кольору чи ділову графіку не будуть
ефективними для фотореалістичних зображень з
плавними переходами кольорів. Ця проблема ускладнює вибір однозначного методу для компресії,
адже зображення є багатокомпонентними. Тому
можна підібрати потрібний метод, але це не означає,
що на зображенні не буде ділянок, які краще б стискались з використанням інших методів. Для часткового вирішення цієї проблеми запропоновано здійснювати багатокритеріальну класифікацію сегментів
зображення по різних алгоритмах компресії. Зпоміж завдань досліджень було вирішено такі завдання, як здійснення поділу зображення на окремі
сегменти, вибір алгоритмів компресії, які охоплюють найбільш поширені типи зображень й розробку
критеріїв відповідності сегмента тому чи іншому
методу компресії.
Авторами роботи розпочато розробку програмного додатку, який реалізуватиме вищеописані завдання. Зрозуміло, що у зв’язку зі складністю реалізації, такий додаток матиме проблеми з швидкодією,
тому авторами запропоновано впровадження паралельних обчислень на рівні класифікації сегментів зображення по обраних алгоритмах компресії.

Проаналізовано й вивчено класифікацію паралельних комп’ютерних систем, розроблену у 1966 р.
співробітником фірми IBM Майклом Фліном. Дана
класифікація базується на оцінці потоку інформації,
який поділено на потоки даних між основною пам’яттю та процесором, та потік команд, які виконує процесор. При цьому потік даних і команд може бути або
одиничним або множинним. Виходячи з класифікації
Фліна, розрізняють такі типи комп’ютерних систем:
– ОКОД – одиничний потік команд та одиничний потік даних (SISD – Single Instruction Single Data
stream);
– МКОД – множинний потік команд та одиничний потік даних (MISD – Multiply Instruction Single
Data stream);
– ОКМД – одиничний потік команд та множинний потік даних (SIMD – Single Instruction
Multiply Data stream);
– МКМД – множинний потік команд та множинний потік даних (MIMD – Multiply Instruction
Multiply Data stream).
Дана класифікація наведена на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація Фліна
Проаналізувавши класифікацію Фліна, було
вирішено, що розробка на етапі класифікації сегментів зображення підпадає під тип SIMD. Саме тому в
якості множинного потоку даних необхідно використовувати сегменти зображення, до кожного з яких
використовується один і той самий потік команд.
Використання паралельних обчислень дало
змогу підвищити швидкодію роботи запропонованої розробки. Завдяки цьому досягається можливість реалізації багатокритеріальної класифікації
зображень на практиці, що ляже в основу подальшої розробки багатокомпонентного методу стиснення зображень.
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МЕТОД РАСЧЕТА СТЕПЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ В
СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Литвиненко В. П., Онищенко М. А.
Объектом исследования являются методы расчета двигателей внутреннего сгорания. Учитывая
сложившиеся тенденции в разработке методов расчета двигателей внутреннего сгорания, в основу которых положены термодинамические параметры, активно используется понятие степень предварительного расширения, являющееся фундаментальным и
трудно определяемым параметром. В работе выполнен анализ методов его определения.
Сделан вывод о сложности применяемых методик, связанных с необходимостью включения значительного количества факторов при разрешении
уравнения сгорания, а удобного для практики метода
расчета показателя предварительного расширения
еще не установлено. Это привносит необходимость
использования в расчетах известные показатели, характерные для двигателей аналогов. Однако при таком подходе не обеспечивается возможность анализа
совершенства конструкции дизелей, с учетом влияния особенностей организации внутрицилиндровых
процессов.
Отмечаемые ограничения приводят к определенному разрыву в подходах проектирования и выбора способов совершенствования конструкции дизелей.
На основании обзора рассматриваемого вопроса ставилась задача разработки метода расчета показателя степени предварительного расширения, который бы оказался простым и доступным при использовании в инженерной практике. При этом принималось во внимание необходимость учета характера
протекаемых внутрицилиндровых процессов.
С целью устранения отмеченного недостатка,
введено понятие объемная скорость, что позволило
установить оптимальные условия протекания процесса
расширения через посредство соотнесения объемных
скоростей потока энергии сгорающих газов и скорости
высвобождаемого объема движущемся поршнем.

Так, что условие оптимальности выразится в
соотношении:
Vоб ≥Vц,
где Vц – скорость высвобождения объема цилиндра
по ходу движения поршня, м3/с.
Объемная скорость определяется из соотношения:

Vоб  k 

Ne
,
Pe

где Vоб – объемная скорость, м3/с; k – коэффициент
пропорциональности; Ne – эффективная цилиндровая
мощность дизеля, кВт; Pe – среднее эффективное давление цилиндра, бар.
Скорость высвобождаемого объема движущимся поршнем устанавливалась по зависимости:



H2
Vц  0, 041 D 2  n   H sin   0, 25
sin 2  ,
L


где n – число оборотов коленчатого вала двигателя.
Расчет степени предварительного расширения –
ρ осуществлялся по прямому соотношению:



Vоб Vц
 .
Vc Vc

Таким образом, полученные результаты оказались легко разрешимыми для неограниченного количества типов и модификаций двигателей. Это позволяет применить отмеченный параметр в целях анализа конкретных конструкций.

Литвиненко Владимир Петрович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой эксплуатации судовых энергетических установок, Азовский морской институт Национального университета
«Одесская морская академия», ул. Черноморская, 19, г. Мариуполь, Украина, 87500
E-mail: kafeseu@ami.edu.ua
Онищенко Мария Андреевна, преподаватель, старший лаборант, кафедра эксплуатации судовых энергетических установок, Азовский морской институт Национального университета «Одесская морская
академия», ул. Черноморская, 19, г. Мариуполь, Украина, 87500

58

V наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2017

УДК 621.38.001.66

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ ПРОКОЛА
ФОЛЬГИ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТАКТИРОВАНИЯ
Ефименко А. А., Палюх Б. П.
В электронном аппаратостроении наряду с пайкой используются непаяные способы монтажа электронных компонентов (ЭК) запрессовкой благодаря более высокой технологичности и надежности. Среди
непаяных способов известным является контактное соединение методом прокола фольги (МПФ) с пленочным
диэлектриком, в котором подтверждена возможность
создания надежного контактного соединения за счет
холодной сварки, а также диффузии металлов в зоне
контакта. Однако возникает задача, связанная с поиском оптимальных условий для создания надежного
контакта МПФ, при которых возникает холодная сварка
в зоне контакта и за счет чего образуется надежный
контакт, а именно задача поиска оптимальных размеров
выводов и отверстий в основании печатной платы.
При использовании разборного приспособления для подтверждения наличия холодной сварки,
описанного в работе авторов Ефименко А. А., Палюх Б. П. «Физические модели контактов, выполненных методом прокола фольги», удалось подтвердить,
что при определенных условиях возможно образование холодной сварки металлов между выводом и
фольгой контактной площадки печатной платы. Однако условия проведения эксперимента не полностью
соответствовали установленным требованиям, т. к.
при запрессовке вывода за счет механического воздействия смещались разборные части жесткой печат-

ной платы, что приводило к искажению размеров отверстий в плате. Это не позволяет говорить о точных
зависимостях размеров отверстий и выводов.
Для решения этой проблемы предложена конструкция и изготовлены приспособления с неразборным основанием в виде печатной платы. По линии
расположения отверстий под контактные выводы
выполнены пазы для облегчения разламывания платы
после запрессовки выводов для последующего исследования качества соединения. Для сбора статистических данных по качеству контактирования в основании (плате) отверстия изготавливаются разного
диаметра. Образцы изготавливались на станке с ЧПУ,
что обеспечивает требуемую точность и повторяемость результатов.
Оценка и поиск оптимальных соотношений
размеров выводов и отверстий проводится по значениям площади следов холодной сварки на выводах и
усилиям запрессовки при различных диаметрах отверстий в основании платы и постоянных размерах
выводов. Исследованиям подвергаются и различные
покрытия контактных площадок платы. На фотографиях выводов (рис. 1), сделанных с помощью микроскопа, накладывалась сетка для последующего подсчета количества квадратов (и соответственно площади) следов холодной сварки. Для каждой группы
образцов значение площади усредняется.

Рис. 1. Вывод со следами холодной сварки: 1 –вывод; 2 – область контактирования; 3 – следы холодной сварки
Предложенная методика проведения исследований контактных соединений МПФ дает возможность с требуемой точностью получить зависимости
площади контактирования в виде площади следов
холодной сварки от соотношения размеров отверстий
и выводов. При этом важно учитывать влияние таких

факторов, как виды покрытий выводов и контактных
площадок и форма поперечного сечения выводов.
При определении оптимального соотношения размеров выводов и отверстий следует в качестве ограничений использовать переходное контактное сопротивление.
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ВИКОРИСТАННЯ ГЛЮКОЗО-ФРУКТОЗНИХ СИРОПІВ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ
ПРОДУЦЕНТУ РИБОФЛАВІНУ EREMOTHECIUM ASHBYI GUILLIERM.
Поліщук В. Ю., Дуган О. М.
Традиційно в біотехнології вітамінів в якості
джерела карбону та енергії в поживних середовищах
застосовуються моно- та дисахариди, а також відходи
різноманітних виробництв, що містять у своєму
складі вуглеводи різного складу. Проте використання
перших є досить дорогим, а других – не завжди задовольняє всі потреби продуценту та не призводить до
накопичення цільового продукту у великій кількості.
Об’єктом дослідження є продуцент рибофлавіну
Eremothecium ashbyi Guillierm. F-340, отриманий з
Всеросійської колекції промислових мікроорганізмів,
що в якості джерела карбону здатен засвоювати великий спектр вуглеводів, проте найкраще здійснює
накопичення рибофлавіну за наявності в середовищі
фруктози, галактози, глюкози та мальтози. Однак досі не було запропоновано жодного середовища для
культивування Eremothecium ashbyi, яке б містило у
складі наведені вуглеводи та було досить дешевим та
технологічним.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
використовувати таке перспективне натуральне джерело карбону, як глюкозо-фруктозний сироп (ГФС),
який виробляють з кукурудзяного крохмалю ферментативним гідролізом його до глюкози з наступною
ізомеризацією частини глюкози у фруктозу та подальшим очищенням. Завданням досліджень є встановлення рівня накопичення рибофлавіну на поживних
середовищах з різними глюкозо-фруктозними сиропами (ГФС-10 та ГФС-42) в якості джерела карбону,
а також пошук джерела нітрогену, що буде максимально сприяти синтезу вітаміну В2.
Авторами роботи розпочато цикл експериментів по встановленню можливості використання глюкозо-фруктозних сиропів у промисловому виробництві рибофлавіну. Вивчено вплив глюкозо-фруктозних

сиропів з різною концентрацією фруктози на рівень
накопичення цільового продукту. У якості порівняння використані аналогічні поживні середовища, що у
своєму складі в якості джерела карбону містять глюкозу або фруктозу. Показано, що найбільша кількість
вітаміну синтезується при використанні ГФС-10
(173 мг/дм3), що у 12 разів більше, ніж на середовищі
з глюкозою, та у 8,5 разів більше, ніж на середовищі
з фруктозою. При використанні ГФС-42 не показано
суттєвих відмінностей в синтезі цільового продукту
від середовищ порівняння.
При встановленні впливу концентрації ГФС на
біосинтетичну здатність штаму-продуценту Eremothecium ashbyi, показано, що найбільша кількість рибофлавіну синтезується продуцентом при найменшій
концентрації ГФС-10 у дослідженому діапазоні 10–
50 г/дм3 у перерахунку на глюкозу. Отримані результати можуть бути пояснені катаболітною репресією.
Серед досліджених компонентів поживного середовища, що є відомими джерелами нітрогену (пептон, дріжджовий екстракт, соєве борошно та одночасне застосування дріжджового екстракту та пептону),
при застосуванні з ГФС, показано найбільший вихід
рибофлавіну в присутності дріжджового екстракту та
пептону. Отриманий результат, ймовірно, пов'язаний з
тим, що ці компоненти середовища у своєму складі
одночасно містять велику кількість вітамінів та факторів росту, що необхідні продуценту для накопичення
цільового продукту у максимальній кількості.
Результати проведених досліджень можуть бути передумовою для здійснення оптимізації складу
поживного середовища з метою максимального накопичення рибофлавіну продуцентом Eremothecium
ashbyi за трьома компонентами: ГФС, дріжджовим
екстрактом та пептоном.
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ БАКАЛАВРІВ З
ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЇ
Разгонов С. А., Молотков О. Н.
Умови глобалізації світової економіки та торгівлі, а також економічна ситуація в Україні вимагають
зміни акцентів у підготовці фахівців з транспортних
технологій. Головною вимогою підготовки фахівців у
сучасних умовах України є підготовка фахівців під
конкретні запити ринку праці. Відповідно конкурентні
переваги будуть мати ті університети, які швидко й
щонайкраще пристосуються до умов ринку праці.
Аналізуючи потреби ринку праці можна відзначити, що роботодавців насамперед цікавлять фахівці, що мають досвід роботи в даній області. У такій ситуації випускники університету не є бажаною
категорією для роботодавців. Забезпечити випускникам необхідний досвід роботи є новим завданням
університету.
Перехід до інформаційного суспільства вимагає від університету вирішення принципово нових
проблем, що обумовлює перегляд критеріїв переоцінки науково-теоретичних основ професійної освіти
бакалаврів.
Даний факт вказує на необхідність впровадження інноваційних підходів до навчання бакалаврів з транспортних технологій, в тому числі впровадження інноваційних освітніх програм, що включають в себе перехід освітнього процесу на нові сучасні
електронні, комп'ютерні, web-орієнтовані технології,
системи on-line навчання, тобто перехід до навчання
із застосуванням новітніх інформаційних технологій.
Таким чином, інформаційні технології при навчанні бакалаврів можна визначити як сукупність сучасних засобів і методів, які забезпечують збір, зберігання, переробку і передачу інформації на основі сучасної комп'ютерної техніки, а також забезпечують
інтерактивне програмно-методичний супровід сучасних технологій навчання і діяльності всього університету в цілому.
Важлива частина застосування інформаційних
технологій при навчанні бакалаврів – це навчальна
загально-університетська соціально-медійна платформа, побудована на блокчейне. Але, на жаль, далеко
не всі розуміють що ж вона з себе повинна представляти та як працює. Спробуємо описати це просто.

Блокчейн (Blockchain) стосовно до утворення –
це спосіб зберігання даних або цифровий реєстр навчальних транзакцій (оцінок, подій, складання заліків, іспитів, модулів, та інше). Всього, що потребує
окремої незалежної записи і, при необхідності, в перевірці. У блокчейні можна зберігати дані про успішність студентів за весь період навчання, кількості
пропусків занять, нагородження грамотами та інше,
тобто практично про все. Головною його відмінністю
і незаперечною перевагою є те, що цей реєстр не зберігається в якомусь одному місці, він розподілений
серед кількох десятків комп'ютерів у всьому університеті. Будь-який користувач цієї університетської
мережі може мати вільний доступ до актуальної версії реєстру, що робить його абсолютно прозорим для
всіх учасників освітнього процесу і життя в студентському містечку, включаючи професорсько-викладацький склад, працівників деканатів, секретаріату,
ректорату, бібліотек, гуртожитків, їдалень, спортивних залів і т. д.
Цифрові записи об'єднуються в «блоки», які
потім зв'язуються криптографіческі і хронологічно в
«ланцюжок» за допомогою складних математичних
алгоритмів. Кожен блок пов'язаний з попереднім і містить в собі набір записів. Нові блоки завжди додаються строго в кінець ланцюжка. Процес шифрування, відомий як хешування, виконується великою кількістю
різних комп'ютерів, які працюють в одній мережі. Як
тільки реєстр буде оновлено і утворений новий блок,
він вже не може бути змінений. Таким чином підробити його неможливо. До нього можна тільки додавати
нові записи. Важливо врахувати те, що реєстр оновлюється на всіх комп'ютерах в університетській мережі одночасно. Технологія також дозволяє убезпечити
особисті дані, так як процес хешування незворотний.
Якщо навіть оригінальний документ або навчальна
транзакція будуть в подальшому змінені, то в результаті вони отримають інший цифровий підпис, що сигналізує про невідповідність в системі.
Таким чином, блокчейн є перспективною інноваційною технологією здатної дати ринкові переваги університету в навчанні бакалаврів.
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УДК 532.11

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА МІКРОКРАПЕЛЬ У ЛАБ-ЧІПІ ЗАСОБАМИ САПР
COMSOL
Риткіна С. М.
Згідно світових тенденцій розвитку науки генератори мікрокрапель на основі Лаб-чіпів знаходять
широке застосування у медицині, біології, фармацевтиці, промисловості та інших сферах діяльності людини. Впровадження такої технології відкриває нові
можливості щодо істотного зниження вартості, складності та термінів проведення аналізів, досліджень
або контролю.
Об’єктом дослідження є процес генерації та
формування мікрокрапель у Т-подібному генераторі
мікрокрапель.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
розроблення у системі автоматизованого проектування COMSOL моделі Т-подібного генератора мікрокрапель та дослідження за допомогою методу функції рівнів, а також верифікації результатів комп’ютерного моделювання шляхом проведення експериментальних досліджень.
Для проведення дослідження процесу генерації та формування мікрокрапель у Т-подібному генераторі мікрокрапель було створено п’ять моделей у
САПР COMSOL. Під час моделювання процесу
утворення мікрокраплі у генераторі були обрані дистильована вода та мініральна олія. У кожній моделі
використані різні значення об’ємної швидкості потоків рідини неперервної та дисперсної фаз, тобто різними значеннями швидкості подачі рідин у мікроканали. Для неперервної фази значення об’ємної швидкості було в межах від 6,66·10-11 до 25·10-11 м3/с, а
дисперсної – від 3,33·10-12 до 1,67·10-11 м3/с. Одним з
результатів проведеного моделювання є діаметр
утвореної мікрокраплі. Також результатами моделювання є група графіків, які показують процес формування мікрокраплі (рис. 1). На рис. 1 представлений
результат моделювання 1 з 5 моделей (справа шкала
значень швидкості рідини у м/с).
У результаті проведення моделювання були
зроблені наступні висновки:
– зменшення значення об’ємної швидкості дисперсної фази у 2 рази з 6,66·10-12 до 3,33·10-12 м3/с,
причому об’ємна швидкість неперервної фази залишається незмінною – 6,66·10-11 м3/с, призводить до
зменшення діаметра мікрокрапель, що формуються,
приблизно у 1,91 раз, а час генерації наступної краплі
збільшується у 3,2 раз;
– збільшення значення об’ємної швидкості неперервної фази у 1,25 раз з 6,66·10-11 до 8,33·10-11 м3/с,
причому об’ємна швидкість дисперсної фази залишається незмінною – 3,33·10-12 м3/с, призводить до зменшення діаметра мікрокраплі у 1,06 раз, яка формується, а час генерації наступної краплі збільшується
у 1,24 раз;

– діаметр сформованої мікрокраплі залежить
від об’ємної швидкості неперервної фази відповідно
до рівняння гіперболи;
– залишаючи співвідношення об’ємної швидкості неперервної фази до об’ємної швидкості дисперсної фази незмінним, але при цьому збільшуючи значення швидкостей, час генерації мікрокрапель зменшується.

Рис. 1. Моделювання процесу утворення мікрокраплі
із швидкістю неперервної фази – 10·10-11 м3/с та
дисперсної – 3,33·10-12 м3/с
Також було проведено цикл експериментальних
досліджень на фізичному стенді із застосуванням наступного обладнання: T-подібний генератор мікрокрапель компанії Micronit, слот для чіпа Micronit Fluidic
Connect Pro, шприцева помпа NE-300 компанії New
Era Pump Systems, оптичний мікроскоп BRESSER
Science TRM-301 та камера мікроскопа Bresser
MikroCam 5 MP. Проведення експеримента передбачає використання двох рідин для утворення мікрокрапель: дистильована вода та мініральна олія. У результаті проведення експериметнального дослідження підтвердились результати проведення моделювання у
САПР COMSOL.
Результати комп’ютерного моделювання у
САПР COMSOL та результати експериментального
дослідження виявились подібними, але не ідентичними, так як незначна різниця під час порівняння результатів була отримана тому, що введені параметри
неперервної (дистильованої води) та дисперсної (мінеральної олії) фаз у системі COMSOL могли дещо
відрізнятись від параметрів рідин, що застосовувались у експериментальному дослідженні. Тому висновки, зроблені після проведення моделювання,
можна вважати достовірними.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АКТИВНОСТІ КОРИСТУВАЧА КОМП’ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ
Сердюк П. В., Шліхутка Б. Т.
Управління часом та збільшення ефективності
його використання в особистих або корпоративних
цілях завжди була актуальною задачею. Об’єктом
дослідження даної роботи є моделювання активності
користувача за технічними засобами, такими як
комп’ютери чи смартфони. Кінцевою метою досліджень є аналіз інструментів підвищення ефективності та методик планування часу, та визначення їх
впливу на активність користувача.
Для того, щоб знаходити причини неефективності людської діяльності було проаналізовано інтенсивність роботи користувача за комп’ютером, а
також корисну складову цієї діяльності, яку далі
будемо називати інвентаризацією часу. На основі
накопичених за час інвентаризації даних проводився аналіз витрат часу. На рис. 1 подано приклад
інтенсивності діяльності користувача, яка вимірювалась кількістю дій користувача з комп’ютером
зокрема кількістю кліків його мишки чи натискань
клавіатури.

Рис. 1. Кількість дій користувача за хвилину
Вхідними даними моделі були дані про активність користувача, які можуть бути отримані автома-

тизовано, за допомогою відповідного ПЗ, а також інформація про програми, які були активними, та коефіцієнт їх корисності (від 0 до 1).
Для аналізу отриманих даних застосовувався
математичний апарат статистичного аналізу рядів, і
за його допомогою була побудована модель активності користувача, завдяки якої можна пояснити поведінку часового ряду i робити прогнози на майбутні періоди.
Активність користувача аналізувалась за допомогою адитивної моделі, у якій детермінований
компонент складається з трьох частин: трендового,
сезонного, циклічного компонентів:
dt=trt+st+ct,
де trt – тренд моделі, який був чітко виявлений і
його розподіл відповідав розподілу за законом Пуассона; st – сезонна компонента моделі, яка визначалась днями тижня; ct – циклічна компонента моделі, яка відображає типові коливання активності в
межах години.
Кореляції між сезонними компонентами st різних користувачів не виявлено, і з аналізу статистики
виявлено, що він прив’язаний до індивідуальних особливостей, зокрема до розпорядку тижня. Щодо циклічної компоненти ct виявлено, що амплітуда має незначні коливання 10–20 %, але період сусідніх циклів
міг відрізнятися на 50–200 %. Характеристики циклів
і трендів залежали від індивідуальних параметрів досліджуваних, і для кожного користувача ці параметри
мали різне значення.
Авторами роботи розпочато цикл експериментів на основі статистичного аналізу часових рядів зібраних даних діяльності людини, та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи.
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПОКАЗНИКА
ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ КУСКОВО-ЛІНІЙНО МОДЕЛІ
Наровлянська О. Ю.
Якість управлінських, економічних і соціальних
рішень все більшою і більшою мірою залежить від повноти обліку екологічних аспектів розв'язуваних проблем. Стратегія прийняття екологічно вивірених рішень повинна спиратися на інформацію про трансформації і взаємовпливах фізичних, хімічних і біологічних процесів у навколишньому середовищі, що є об'єктом проведеного дослідження. Дана обставина пояснює необхідність і зростаючий інтерес до постановки
все більш складних завдань, пов'язаних з аналізом
просторових даних за станом навколишнього середовища і його впливу на здоров'я та добробут людини.
Характерними особливостями виникаючих тут
завдань є:
– багатогранність і складність досліджуваних
явищ, що призводять до необхідності обробки великих обсягів даних;
– просторова й тимчасова розподіленість спостережень;
– необхідність використання алгоритмів відповідної складності, яка обумовить неминучу появу
ресурсномістких обчислювальних технологій.
Для вирішення даної проблеми запропоновано
використовувати метод кусково-лінійної моделі для
дослідження результатів проб. Зростаючий інтерес до
комплексного і системного аналізу екологічної проблематики призводить до підвищення значущості досліджень, спрямованих на виявлення та кількісне
оцінювання взаємозалежності процесів, що відбуваються у ґрунті.
Розглянемо поетапну реалізацію виконання
поставленого завдання.
На першому етапі автор пропонує розмітити
територію на ділянки довільної площі та взяти проби.
За результатами отриманих проб побудувати
лінійну двофакторну модель за методом найменших
квадратів (МНК), з перевіркою на адекватність та загальну лінійну модель для всієї території, після чого
обчислити теоретичні значення результативного показника. Обчислити квадрат відхилення результатив-

ного показника від емпіричного для кожної ділянки
за формулою:



ui2  yij  yxij



2

,

де yij , y xij – теоретичні та емпіричні значення результативного показника.
На другому етапі автор здійснює укрупнений
поділ території на частини (для кожної частини розраховує суму квадратів відхилень результативного
показника від емпіричного). Вибирає частину території з найбільшою сумою та будує для обраної частини окрему (локальну) лінійну модель або більш
складну модель за методом МНК (наприклад: квадратичну двофакторну модель).
Після проведення цих дій, необхідно порівняти якість початкової та кінцевої моделей.
У результаті проведеного експерименту рівень
достовірності моделі значно зріс як для кожної окремої частини, так і для всієї досліджуваної території.
Застосування даного методу для побудови кусково-лінійної моделі на всій досліджуваній території
дає змогу використати локальне моделювання для
кожної з виділених частин території, об’єднати їх у
загальну кусково-лінійну модель та розробити методи оцінювання збільшення рівня значущості для такої кусково-лінійної моделі у порівнянні з загальною
лінійною моделлю.
Основною перевагою методу кусково-лінійної
моделі, на думку автора, є мінімізація кількості ґрунтових проб, змога змоделювати динаміку змін одного
або декількох показників в залежності від заданого
параметру – часу, місця розташування та ін.
У ході дослідження автором розглянуто один з
методів оцінки якості ґрунтових проб – метод кусково-лінійної моделі, та проаналізовано алгоритм використання даного методу. Метод моделювання застосовано з метою отримання неперервного розподілу
значень досліджуваного показника по усій площині
досліджуваної території.
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УДК 004.02:628.144

ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
НАДІЙНОСТІ СКЛАДНИХ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ НЕДОПОСТАВКИ ЦІЛЬОВОГО ПРОДУКТУ
Гавриленко І. О., Погребняк Б. І.
Сучасний стан водопровідних не відповідає
одному з головних критеріїв експлуатації – технічній
і функціональній надійності, і ставить під загрозу
безпеку як водопровідних мереж, так і споживачів
цільового продукту. Споживачам не важливо, яким
чином досягається ця надійність – вони бажають знати, якому конкретному ризику піддаються, зв'язуючись з даною системою постачання, тобто якою є функціональна надійність системи стосовно їх як споживачів. Саме функціональна надійність водопровідної мережі визначає ступінь ризику недопоставки цільового продукту в процесі його транспортування. В
роботі під функціональною надійністю трубопровідної мережі, що є об'єктом проведеного дослідження,
розуміється ймовірність безперервної поставки цільового продукту конкретному споживачеві протягом певного періоду часу.
Для вирішення проблеми визначення ступеня
ризику недопоставки цільового продукту запропоновано використовувати аналітичний метод розрахунку
функціональної надійності складних трубопровідних
систем.
Результатом аналітичного методу є математична модель функціональної надійності трубопровідної мережі щодо конкретного споживача. Ця модель
враховує місце підключення споживача до мережі,
надійність конструктивних елементів і структуру
трубопровідної мережі в тій її частині, яка забезпечує
транспорт цільового продукту до даного споживача.
Для перевірки правдивості результатів, які
одержуються за допомогою аналітичного методу,
було проведено ряд обчислювальних експериментів, які базувалися на створенні віртуальних трубопровідних мереж і імітації процесів їх експлуатації. Імітація процесів експлуатації віртуальних
мереж здійснювалася за допомогою генератора випадкових чисел, який забезпечував випадковий ро-

зподіл відмов конструктивних елементів мережі як
в просторі, так і в часі.
У зв'язку зі значною трудомісткістю організації обчислювальних експериментів в якості тестових
були обрані прості магістральні водопровідні мережі,
що складалися з двох паралельних трубопроводів,
сполучених однією перемичкою. Мережі відрізнялися одна від одної тільки конструкцією перемички.
Незважаючи на незначні відмінності в структурі,
для кожної мережі розроблялася своя програма експерименту. Чим простіше структура мережі, тим менше трудомістка процедура перевірки істинності результату розрахунку.
Результати обчислювальних експериментів
показали, що при великій кількості повторень середній час безперервної поставки цільового продукту
споживачеві для кожної тестової мережі неухильно
збігався зі значенням функціональної надійності, розрахованим аналітичним методом.
Розроблений метод, в першу чергу, призначений для проектування нових, реконструкції та
розвитку старих трубопровідних, в тому числі й
водопровідних мереж. Однак він може використовуватися для:
– розрахунку функціональної надійності діючих розподільних і магістральних трубопровідних
мереж;
– визначення ступеня ризику недопоставки цільового продукту споживачам;
– складання графіків ремонтно-профілактичних робіт;
– визначення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій;
– у судовій експертизі для встановлення ступеня вини постачальників, експлуатаційників і споживачів при виникненні великих аварій та екологічних катастроф.
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FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF COMPUTER MODELING OF INFORMATION
SYSTEMS
Аndrushchak І., Kosheliuk V.
To date, the methods of computer modeling have
become so widespread that there is practically no scientific field left wherever these methods have not been
used. A special role is played by computer modeling in
solving natural-scientific and technical problems. Thus, a
computer experiment, along with a traditional, «natural»
experiment, is today one of the main methods for studying complex systems and physical processes. Moreover,
computer modeling as a research tool has a number of
advantages compared to a real experiment, in particular,
a computer experiment can be performed under conditions where carrying out the field experiment is difficult
or even impossible.
The main feature of modeling is that it is a method of mediated cognition with the help of substitute objects. The model acts as a kind of cognitive tool, which
the researcher puts between himself and the object and
with the help of which he studies the object of interest. It
is this feature of the modeling method that determines the
specific forms of using abstractions, analogies, hypotheses, other categories.
Models and simulations bring together specialists
from different fields working on solving intersubject
problems, regardless of where this model and simulation
results will be applied. The type of the model and the
methods of its investigation are more dependent on the
information-logical links of the elements and subsystems
of the modeled system, resources, connections with the
environment used in modeling, and not on a specific nature, specific filling of the system.
The need to use the modeling method is determined by the fact that many objects (or problems related
to these objects) can not be directly investigated or completely impossible, or this research requires a lot of time
and money.
Computer modeling is a method of studying real
or hypothetical systems, as well as processes that characterize the evolution of these systems. The technique of
computer modeling includes the development of a computer (computational) model and the development of
program code for implementing this model and performing the necessary calculations.
A computer model is a schematic description of
an object or set of objects, as well as the laws of the behavior of this object (objects). The specific content of the
computer model is determined by the specifics of the system associated with this model. The concept of the sys-

tem is basic for computer modeling, and, depending on
the tasks of modeling, can be defined in different ways.
Methods of computer modeling are divided into analytical and simulation. Thus, relatively simple systems and
processes can be investigated using an analytical model. The
basis of such model is a mathematical law, most often a differential equation, which, under certain assumptions, is
solved analytically. Analytical description of real processes,
as a rule, is possible only with the use of an approximate,
idealized model, and even with simplifications, finding a solution is often a laborious process.
Distinguishes between deterministic and stochastic (probabilistic) models and, accordingly, deterministic
and stochastic methods of modeling are considered. The
deterministic model does not take into account the effects
of random factors on the state of the modeled system.
This means that a definite set of output parameters corresponds to a certain set of input parameters of the model.
The model is stochastic if the parameters of the state of
the system are random variables, i. e. The values determined by only certain probabilistic characteristics.
Let’s give an example of a system of moving particles in a closed space. Each element of such system is a
set of numerical characteristics: particle mass, coordinates, velocity components. The change in the values of
the coordinates and velocities of the particles is a consequence of the laws of motion.
Of course, creating a model and working with it
requires certain costs, but their volume usually does not
go to any comparison with the costs of creating and operating laboratory facilities. For the sake of justice, it
should be noted that at present, modeling services are
still not completely abandoned, especially in the natural
sciences, since certain parameters of the investigated
processes can only be determined experimentally.
In general, in the technology of modeling, the
theoretical basis is more developed. If in physical modeling it manifests itself, as a rule, when the initial hypothesis is advanced and the experimental data are comprehended, then in mathematical modeling, in addition, it is
necessary to formalize (to translate into the language of
mathematics and logic) the studied properties, theoretically substantiate the analogy between the model and the
real phenomenon, correctly interpret and summarize the
results of the mathematical experiment. Without this,
mathematical modeling ceases to be a reliable source of
information about real objects.
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DEVELOPING A MODEL FOR COORDINATION ACTIVITIES IN DECISION MAKING
SUPPORT SYSTEM FOR ELIMINATING CONSEQUENCES OF NATURAL
EMERGENCIES
Liashenko O., Kyryichuk D.
Natural emergencies (NE) claim thousands of
human lives annually and cause enormous material damage. The most common class of NE is the fires in natural
ecosystems.
When NE occur, it is necessary to take measures
for their prevention and elimination of consequences.
The effectiveness of such measures directly depends on
the coordinated actions of different control bodies, as
well as specialized subdivisions and units that participate
in emergency–rescue and other types of operations,
aimed at rescuing life and health of people, reducing
damage to natural environment and material losses, as
well terminating the action of dangerous factors, characteristic for NE.
The activity of control bodies to avert the occurrence and elimination of NE consequences assumes collecting data on NE, analysis and evaluation of NE situation, preparing conclusions and proposals for making decisions about conducting emergency–rescue and other
types of operations, making (refining) a decision and
communicating the tasks to performers (specialized subdivisions and units), organization of coordination interaction between subdivisions, which participate in the elimination of NE consequences.
Decisions about conducting operations to prevent
the occurrence and elimination of NE consequences are
often made in different contingency situations that are
difficult to predict. The impact of factors of uncertainty
and subjectivity, as well as the existence of dynamic disturbances of different nature, lead to the necessity to constantly correct the decisions made. Furthermore, the
higher the complexity and scale of NE, the more difficult
it is to ensure coordination cooperation of the engaged
subdivisions and units. And the scarcity of time for decision making under the NE conditions further aggravates
the problem of coordination interaction, which turns into
a hard-to-solve one.
Thus, development of decision making support
system (DMSS), which will make it possible to coordinate the activities of the engaged specialized subdivisions
and units during elimination of the NE consequences under conditions of uncertainty and incomplete information
about NE, as well as the limited time for decision making, is an important and relevant scientific–practical
problem.
It is proposed to solve the coordination problem as
the time consistency problem for the object’s operations.
It can be reduces to the time synchronization, which is
solved as the satisfaction of joint constraints.

Based on the model, DMSS is developed during
elimination of NE consequences, which consists of four
subsystems: subsystem of operational access, subsystem
of modeling, subsystem of decision making support and
subsystem of databases (DB).
Depending on the scale and peculiarities of NE,
which is predicted or occurred, a DMSS can function under
the following modes: daily activity, alert (at threat of NE
occurrence) and emergency (in cases of occurrence or elimination of NE). The choice of the mode for the DMSS operation is achieved in the subsystem of operational access.
The main tasks of DMSS under the mode of daily
activity include: design of NE passport, which contains
information about the type, object, territory, time and parameters of NE; account of potentially dangerous sections and objects for performing operations to prevent the
occurrence of NE; account of the structure of forces and
means, engaged in the elimination of NE; development
of drafts of the plans for the mobilization of forces and
means, engaged in the elimination of NE; determining
need for the financial, material and technical resources.
The main tasks of DMSS under the mode of alert
include: automated processing of data on NE and the
evaluation of situation, which occurred as a result of NE;
determining the necessary structure of forces and means
for the elimination of NE, terms of conducting and volume of the planned work; calculation of the rational
structure of forces and means for conducting the chosen
operations, including their provision (with food, material
and technical, medical, etc.).
The main tasks of DMSS under the mode of
emergency include: prediction of NE development; organization of the transportation of forces and materialtechnical resources, in accordance with the plan of mobilization; elimination of NE consequences in accordance
with the designed action plan. The appropriate functional
capacities are provided in the subsystems of modeling
and decision making support.
Information provision of DMSS is provided in the
form of a set of situational action plans for the elimination of NE, plans of mobilization and coordination interaction of forces and means, engaged in the elimination of
NE, as well as the structured data sets on NE. Information provision of DMSS is accomplished with the aid
of the DB subsystem.
The purpose of DMSS is provision of the executives in charge of the elimination of NE consequences
with information support when fulfilling main tasks of
coordination control under conditions of NE occurrence.
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УДК 681.2

СИСТЕМА КОРОЗІЙНОГО МОНІТОРИНГУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ
HIGH-RESOLUTION ER
Ушакова А. В., Архипов О. Г., Довгалов Л. Ю.
В хімічній промисловості обладнання проектується згідно умов нормативних документів, але часто реальні умови експлуатації відрізняються від розрахункових. Як результат маємо непередбачувані
деградаційні зміни структури металів, часто значно
більші за прогнозовані. Для запобігання цьому необхідно використовувати різні методи діагностики та
контролю технічного стану устаткування.
Задача оцінювання корозійно-механічного
стану обладнання і апаратури та прогнозування на
основі цього залишкового ресурсу є задачею актуальною і важливою.
Метою представленої роботи є розробка датчиків корозіометричної системи, побудованої на вимірі електричного опору елементів відомої геометрії,
що розташовані в рідкому агресивному середовищі.
Цей метод добре відомий і має багато прикладів технічної реалізації, але не позбавлений деяких притаманних йому суттєвих недоліків: температурна залежність, вплив масштабних факторів тощо. Використання сучасної елементної бази і оригінальні ідеї побудови структури корозіометричної системи дозволили значною мірою усунути ці недоліки і запропонувати промисловості сучасну гнучку і надійну систему не лише контролю корозії, але і визначення залишкового ресурсу в режимі реального часу.
Чутливий елемент (ЧЕ) датчика складається
з вимірювальної і еталонної частин, через які протікає однаковий струм. Остання захищена від дії
агресивного середовища спеціальним ізолюючим
покриттям з тефлону. Виготовлені вони з одного
металу. Решта факторів впливу, як температура,
тиск, динамічна дія середовища однакові для обох
частин. Вимірюється падіння напруги на еталонній
і вимірювальній частинах датчика. Падіння напружень на них пропорційно величинам їх опорів. За
співвідношенням падінь напружень визначається
діаметр вимірювсальної частини. За співвідношенням падінь напруг визначається поточна товщина
(діаметр) вимірювальної частини. Визначення динаміки змін товщини ЧЕ елемента дозволяє визначити швидкість протікання корозії.
Проведені гравіометричні іспити, які підтвердили високі метрологічні показники системи,

чутливим елементом якої був описаний вище
датчик.
Дещо інакше задача виміру швидкості корозії
розв’язується, коли роль еталонної частини виконує
частина обладнання, що не змінює своїх характеристик протягом експлуатації і працює за тих же
температур.
В якості еталонного датчика, що не підлягає
корозії, було використано елемент обладнання з тієї
ж сталі (сегмент труби), наклеєний термопровідним
клеєм зовні на деталь, що контролюється. Сам елемент електрично ізольований від труби.
В процесі роботи через еталонну і контрольовану ділянку обладнання періодично пропускається
струм. Як і у випадку використання датчика, аналіз
динаміки зміни товщини металу дозволяє оцінити
швидкість корозії.
Крім чутливих елементів до складу корозіометричної системи входять вторинна апаратура розробки ТОВ НТП «Екор» (Сєвєродонецьк, Україна). Для
вимірювання падіння напруги на вимірювальній і
еталонній частині датчика корозії або еталонної ділянки обладнання використовується корозиметр ЭКОРЭС-2М. Він виконує обробку і фільтрацію отриманих
даних і в цифровій формі передає інформацію через
RS-485 для подальшої обробки в контролер процесу
корозії ЭКОР-КПК-ЭС-2.
Контролер призначений для управління процесом вимірювань та обробки отриманої від корозиметра інформації. Він виконує статистичну обробку даних, обраховує співвідношення опорів, розраховує
геометричні розміри вимірювальної системи та вираховує швидкість корозії за визначені проміжки часу
(від 10 хвилин до 24 годин).
Після контролера інформація передається для
подальшої обробки в систему SCADA (Honeywell,
Trace Mode тощо).
На цей час проведена державна атестація системи як засобу вимірювання корозії. Розроблена програма метрологічної атестації. Система має апробацію на підприємствах регіону. За допомогою корозіометричної системи досліджується вплив на швидкість корозії таких факторів, як температура, швидкість потоку, рН середовища, аерації тощо.

Архипов Олександр Генадійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машинознавства
та обладнання промислових підприємств, Cхідноукраїнський національний університет ім. Володимира
Даля, вул. Донецька, 43, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93406, E-mail: arkhypov@gmail.com
Ушакова Анна Володимирівна, інженер, ТОВ НТП «Екор», пр. Гвардійський, 45-25, м. Сєвєродонецьк,
Україна, 93400., E-mail: avushak@gmail.com
Довгалов Леонід Юрійович, директор, ТОВ НТП «Екор», пр. Гвардійський, 45-25, м. Сєвєродонецьк,
Україна, 93400, E-mail: ntp.ekor@gmail.com

68

V наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2017

УДК 622.86: 622.831.31: 658.386

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
Слащёв А. И.
Высокая опасность подземных геотехнических
объектов связана с объективными геомеханическими
факторами, поскольку добыча полезных ископаемых
осуществляется в сложных горно-геологических условиях. Возникают неуправляемые деформации породного массива, которые реализуются в виде внезапных вывалов пород, разрушений крепи и завала
выработок. Статистика травматизма и обстоятельств
крупных аварий показывает, что все реже их причиной является отказ современного оборудования, а на
первое место выходит «человеческий фактор». Часто
человек травмируется потому, что он сам сознательно идет на нарушения Правил безопасности или
несчастный случай происходит в результате действий (бездействия) руководителя.
Усилиями ряда научных учреждений разработаны новые методы, способы получения и обработки
информации о состоянии породного массива, крепи,
оборудования, вентиляции и технологических процессов. Однако на сегодняшний день не определены критерии оценки рисков опасных проявлений горного
давления, отсутствуют указания по функционированию и комплектации систем безопасности, учитывающие состояние породного массива. Несмотря на
наличие большого объема получаемых данных, методы и средства их анализа недостаточно развиты, что
часто не позволяет принять верные решения по безопасности работ. Одним из эффективных путей снижения аварийности и травматизма является комплекс
мероприятий, направленных на прогнозирование развития геомеханических процессов и усиление контроля над выполнением правил безопасности персоналом с использованием современных информационных
систем. Поэтому для повышения уровня охраны труда
на горнодобывающих предприятиях была поставлена
научная задача по установлению закономерностей и
критериев оценки опасности развития геомеханических процессов в системе «крепь-массив», а также
обоснованию параметров информационной системы
обеспечения оперативного принятия управленческих
решений с использованием современных технологий:
сетевой связи, визуального контроля и электронного
документирования данных.
Для решения научной задачи использован
комплекс методов: математическое моделирование
сценариев развития геомеханических процессов с использованием законов физики горных пород; методологию организации вычислительных процессов
для разработки программной архитектуры информационной системы; методы построения программных
моделей информационных систем для элементов
расчета, анализа и интерактивной визуализации параметров вычислительного комплекса.

Для критериальной оценки опасности состояния системы «крепь-массив» предложены соотношения смещений контура выработки к податливости
крепи и объемов разрушенных пород в зонах неупругих деформаций к ее несущей способности. Критерии
определены на базе математической модели с учетом
разброса данных прочностей на сжатие и растяжение,
модулей упругости и сдвига, углов внутреннего трения всех слоев горных пород, размеров обнажения, а
также числа всех разрушенных элементов среды в
результате деформирования при разных способах
крепления и увеличении горного давления. Установлено, что показатель геомеханической безопасности
для выработки обратно пропорционален ее геометрическим размерам, смещениям контура и весу разрушенных пород кровли, а прямо пропорционален податливости и несущей способности крепи.
Оценка параметров текущего геомеханического мониторинга системы «крепь-массив» выполняется по двум сформированным интегральным индексам
безопасности, первый из которых определяет уровень
максимального технического риска, второй – интегрированный технический риск геотехнической системы. Первый показатель используется для контроля выхода объекта управления в аварийный режим, а второй – для оценки его текущего состояния.
Разработан и апробирован фаззи-контроллер, обеспечивающий анализ данных мониторинга по величине
и скорости отклонения контролируемых параметров
методами нечеткой логики.
Обоснованы параметры новой информационной системы безопасности, которая отличается методами оперативного прогнозирования и оценки сценариев развития геомеханических процессов. Система
включает: базовую клиент-серверную подсистему
управления персоналом, обеспечивающую функции
взаимодействия и управления работниками на предприятии; справочно-информационную подсистему
поддержки принятия решений, выполняющую функции накопления данных и анализа нормативнотехнической документации; подсистему анализа
уровня безопасности ведения горных работ с учетом
геомеханических факторов, которая реализует методы оценки состояния системы «крепь-массив» на основе критериев опасности и математического аппарата нечеткой логики. Безопасность работ обеспечивается за счет повышения эффективности взаимодействия персонала и его дисциплинарной ответственности, а также принятия заблаговременных решений
по поддержанию горных выработок в безаварийном
состоянии. Результаты использованы при разработке
и внедрении методических рекомендаций и элементов новой информационной системы.
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ МАЛИХ І МІКРОВИТРАТ ПЛІВКОВИМ
МЕТОДОМ
Німчук Р. П., Нижник В. І., Ділай І. В.
Відомо кілька десятків методів вимірювання
витрати газів, що зумовлено суттєвими відмінностями у фізико-хімічних властивостях газів і різними умовами вимірювання. Умовний поділ витрат
газів на малі та мікровитрати здійснюють за значенням витрати 10 л/год у дроселях з діаметром
прохідного каналу до 5 мм. Для вимірювання малих
і мікровитрат застосовують в основному такі методи: обтікання, теплові, змінного перепаду тисків та
порційні.
Серед засобів, які реалізують відомі методи
одним із найперспективніших для вимірювання малих і мікровитрат газів є плівкові витратоміри (ПВ).
Вони потенційно можуть забезпечити високу точність вимірювання і є універсальними засобами, так
як один і той сам ПВ можна використовувати для
вимірювання витрати різних газів.
Для забезпечення високоточних вимірювань
газів необхідно усунути джерела похибок у ПВ, які,
як правило, виникають при виконанні ПВ як неавтоматизованого засобу вимірювання. За виконаним
аналізом джерел похибок і причин нестабільної роботи ПВ запропоновані способи поліпшення його
експлуатаційних і метрологічних характеристик. Розроблений високоточний ПВ, обладнаний додатковими пристроями, які перетворюють його у складний
автоматизований вимірювальний комплекс, який
містить газові, рідинні, електричні, оптичні та теплові системи.

Визначальним елементом ПВ є мірна трубка
(МТ) з шаром плівкоутворюючого розчину (ПР) на її
внутрішній поверхні і з рухомою плівкою, від яких
безпосередньо залежать точність, надійність і діапазон вимірювання витрати, тому її дослідженню приділена значна увага. Особливо важливим фактором
автоматизації ПВ є система генерації регламентованої рухомої плівки та підтримання стабільного шару
ПР на внутрішній поверхні МТ. Заміна візуального
відліку і використання ручного секундоміра для
вимірювання часу системою автоматичного відліку, а
також розрахунку значення витрати з врахуванням
реального стану досліджуваного газу перетворює ПВ
у сучасний вимірювальний засіб.
Обґрунтований вибір ПР та МТ, застосування
генератора плівок, пристрою відведення зруйнованих
плівок, автоматичного фіксування положення плівки
і автоматичного розрахунку витрати з врахуванням
стану газу, стабілізація температури, згладження імпульсів тиску і високоточне градуювання дає можливість одержання засобу, придатного для метрологічного забезпечення промислових витратомірів і для
градуювання лічильників газу. Сумарна похибка такого ПВ залежить від його виконання, якості градуювання, а також властивостей досліджуваного газу.
При врахуванні вказаних рекомендацій загальна похибка вимірювання може не перевищувати 0,1 % для
газів, які практично не взаємодіють з ПР і з тиском,
близьким до атмосферного.
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
ЧУГУННЫХ ПОРШНЕЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Пуляев А. А., Рябец Ю. В.
Современное двигателестроение нуждается в
существенном повышении мощности, топливной экономичности и обеспечении высоких экологических
показателей двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
При форсировании режимов работы дизельных двигателей одной из наиболее нагруженных деталей двигателя становится поршень, в связи со значительным ростом механических и термических напряжений. С повышением нагрузки на поршень возрастают трудности
выполнения предъявляемых к ним высоких требований. При создании современных ДВС и повышении
качественных показателей существующих, особое
внимание уделяется конструкторско-технологической
подготовке производства поршней, которая является
объектом исследования. Именно поршни определяют
надежность и ресурс двигателя в целом.
Для решения данной проблемы предложено
все основные работы, связанные с проектированием
и изготовлением чугунных поршней, разделить на
отдельные модули, выполняемые одновременно по
трем направлениям: организационном, конструкторском и технологическом. Данные модули являются
составными секторами единой модульной системы
организации конструкторско-технологической подготовки производства чугунных поршней ДВС. Для
примера реализации одного из модулей рассмотрено
моделирование напряженно-деформированного состояния монолитных чугунных поршней (рис. 1).
Приведены результаты расчётов напряжённодеформируемого состояния и поля распределения
температур в теле поршня. Результаты показывают,
что максимальная температура составляет 315 ºС и
сосредоточена на краю камеры сгорания. Величина
напряжений не превышает 617 МПа.

а

б
Рис. 1. Результаты расчётов:а – напряжённодеформируемого состояния (0–616,6 МПа);
б – распределение температур в поршне (113–315 ºС)

Пуляев Антон Анатольевич, аспирант, кафедра литейного производства, Национальный технический
университет «Харьковский политехнический институт», ул. Кирпичева, 2, г. Харьков, Украина, 61002
E-mail: antonpuliyaev@gmail.com
Рябец Юлия Владимировна, аспирант, кафедра литейного производства, Национальный технический
университет «Харьковский политехнический институт», ул. Кирпичева, 2, г. Харьков, Украина, 61002
E-mail: Juliaorendarchuk@gmail.com

71

V наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2017

УДК 681.35

МЕРЕЖА ОДНОТИПНИХ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОБ’ЄКТ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Кузаков В. В., Хусаінов П. В.
Актуальність вибору об’єкта дослідження (діагностування) обумовлена широким спектром прикладів використанням технічних систем типу «мережа
однотипних програмно-апаратних засобів»: локально-обчислювальна мережа; радіостанції з програмним управлінням, персональні мобільні комунікаційні пристрої у складі радіомережі; багатомашинний обчислювальний комплекс. Абстрагуючись від
технологічних особливостей, мережа однотипних

програмно-апаратних засобів (далі також – МЗ) –
математична модель заснована на взаємнооднозначному відображенні інформаційних, фізичних зв’язків множини однотипних програмноапаратних елементів складної технічної системи на
множину формальних об’єктів та відношень між ними у термінах теорії графів (теорії складних мереж) з
акцентом на їх структурно-інтегративних властивостях (рис. 1).
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Рис. 1. Приклад технічного об’єкту типу «мережа однотипних програмно-апаратних засобів», де штрихова
лінія – інформаційний потік, безперервна – фізичний канал передачі даних
здатності мережі однотипних програмно-апаратних
засобів доцільно здійснювати у напрямку подальшого розвитку практичної реалізації концепції автономної автоматизованої системи діагностування.
При цьому в якості ознак новизни пропонується, поперше, структурно-інформативний параметр (для
оцінки технічного стану вузла МЗ), по-друге, елементи підтримки прийняття рішень виконавцем діагностування.
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Технічний стан (об’єкта діагностування) визначається сукупністю властивостей, що змінюються під
час її експлуатації та ремонту і характеризуються в певний момент часу значеннями показників і якісними
ознаками, встановленими в експлуатаційній і ремонтній документації. Згідно Державного стандарту України градаціями технічного стану є справність/
несправність, працездатність/ непрацездатність. Для
послідовних, послідовно-паралельних, паралельно-послідовних апаратних (відносно простих програмноапаратних комбінаторного типу) систем математичний
апарат оцінки технічного стану добре апробований, але
для програмно-апаратних систем з більш складною
структурною організацією – не існує загальноприйнятого підходу, перш за все, внаслідок труднощів оцінки
технічного стану операційного середовища обчислювальних процесів (рис. 2).
Рішення про тип, місцезнаходження несправності, вибір варіанту плану заходів відновлення завжди є прерогативою виконавця діагностування під
час: ідентифікації фактичного технічного стану; пошуку і локалізації несправностей; підготовки плану
заходів відновлення працездатності.
Виходячи з викладеного, забезпечення своєчасного та якісного контролю технічного стану, пошуку несправностей, плану заходів відновлення праце-

Апаратне забезпечення вузла МЗ

Рис. 2. Склад операційного середовище
обчислювальних процесів вузла МЗ

Кузавков Василь Вікторович, доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри, кафедра побудови
телекомунікаційних систем, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, вул. Московська,
45/1, м. Київ, Україна, 01011
E-mail: nevse@ukr.net
Хусаінов Павло Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, науково-організаційний відділ, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, вул. Московська, 45/1, м. Київ, Україна, 01011
E-mail: indesys@ukr.net

72

V наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2017

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ
НАУКИ
Феномен швидкого радіоспалаху як електромагнітне випромінювання
від надпровідної космічної струни в космічній плазмі
Задорожна Л. В. ................................................................................................... 74

73

V наукова конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ». 2017

УДК 524.7

ФЕНОМЕН ШВИДКОГО РАДІОСПАЛАХУ ЯК ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД НАДПРОВІДНОЇ КОСМІЧНОЇ СТРУНИ В
КОСМІЧНІЙ ПЛАЗМІ
Задорожна Л. В.
Протягом останнього десятиліття, новий клас
об’єктів, що отримали назву швидкі радіоспалахи
(від англ. fast radio bursts – FRBs), були відкриті за
допомогою радіотелескопу Паркес, обсерваторії Аресібо, АСКАП та Радіотелескопу Грин-Бенк. Перший
мілісекундний позагалактичний радіоспалах було виявлено групою вчених на чолі з Лорімером у
2007 році, під час обробки архівних даних, отриманих при спостереженні Магелланових Хмар на частоті 1,4 ГГц з допомогою 64-метрового радіотелескопа
Паркс в Австралії. Спалах було помічено в даних від
24 липня 2001 року за Всесвітнім координованим часом і він знаходився приблизно на три градуси південніше Малої Магеланової Хмари. Потік від радіоспалаху F=30 Ян, тривалість t<5 мс. Властивості спалаху не дозволяють асоціювати його з фізичними
явищами, що могли б відбутися в нашій Галактиці чи
Малій Магелановій Хмарі. Сучасні моделі для вільних електронів космічної плазми дають можливість
розрахувати, що спалах відбувся на відстані r~1 Гпк,
що відповідає червоному зміщенню z~0,3.
Наразі спостерігалось 26 швидких радіоспалахів. Всі вони мають подібні характеристики: частота
детектування 1,3 ГГц і 1,4 ГГц, тривалість кілька мілісекунд і пік спостережуваного потоку порядку кількох Ян. Існують різні теорії, що намагаються пояснити дане явище, а повторювані спалахи ініціювали
чисельні гіпотези походження.
Космічні струни – топологічні дефекти у вакуумі, які могли утворюватися під час фазових переходів полів зі спонтанним порушенням симетрії у ранньому остигаючому Всесвіті. Прикладом такого фазового переходу є фазовий перехід теорії Великого
Об'єднання (ТВО) – відділення сильної взаємодії від
електрослабкої, що відбувся за 10−35 с з моменту Великого вибуху. Космічні струни – квазіодномірні (з
товщиною порядку d~η−1~10−30 см, де η – енергетичний масштаб фазового переходу, рівний у випадку
ТВО η~10−16 ГеВ) безконечні (в межах нашого космологічного горизонту) чи замкнуті в петлі масивні
(маса (натяг) одиниці довжини µ  η2~1022 г/см для
ТВО-струн) структури, які можуть відігравати важливу роль як в космологічному аспекті, так і в різноманітних астрофізичних проявах. Значна кількість
астрофізичних проявів очікується від надпровідних
космічних струн – топологічних дефектів, всередині
яких містяться безмасові носії заряду (нульові моди)
що, рухаючись без опору, поводять себе як струм
вздовж струни. Крім гравітаційної дії, надпровідні

струни генеруватимуть різного типу електромагнітне
випромінювання та потоки елементарних частинок.
Особливо ефективно такі процеси протікатимуть в
околі каспів – негладких, здеформованих внаслідок
руху областей струни, які мають форму складки, вершина якої одномоментно досягає швидкості, близької до швидкості світла. Надпровідні космічні
струни, рухаючись із релятивістською швидкістю в
космічній плазмі, стають потужними джерелами
електромагнітного випромінювання. Випромінювання від каспів на струні сконцентровано в пучок і
має характер спалахів. Значна колімація пучку зменшує можливість спостереження одиничного випадку на Землі, навіть якщо врахувати компенсацію
колімаційних ефектів великою кількістю петель
струн в області, доступній для спостереження. Пропонуємо розглядати швидкі радіоспалахи як електромагнітне випромінювання від каспів на надпровідних струнах, що рухаються з великим Лоренцфактором в магнітному полі, вмороженому в космічну плазму. Спостережувана тривалість, потік і частота спалахів добре узгоджуються із запропонованою моделлю.
В роботі автора Zadorozhna L. V. «Fast radio
bursts as electromagnetic radiation from cusps on superconducting cosmic strings», вивчалися характеристики
швидких радіоспалахів і були отримані основні характеристики космічних струн, як джерел даних спалахів. В припущенні середньої довжини петлі струни,
було знайдено енергію фазового переходу, під час
якого ці струни утворилися. Для варіанту, що здається найбільш реалістичним – магнітне поле, в якому
рухається надпровідна космічна струна, B=10−10 Г,
отримано енергетичний масштаб фазового переходу
η~1,2∙10−12−1,7∙10−12 ГеВ.
В рамках вивчення випромінювання від каспів
на надпровідних струнах, було також отримано ймовірність детектування швидких радіоспалахів, що
дуже близька до ймовірності детектування, отриманої зі спостережуваних даних (А саме, N=7 хв−1=
=3679200 рік−1).
Випромінювання від каспів на струнах також
може бути пояснено нетепловим випромінюванням
електронів космічної плазми, що прискорюються на
фронті ударної хвилі навколо прикаспової області
струни. Така ударна хвиля буде утворюватися під час
релятивістського руху сегменту надпровідної космічної струни в космічній плазмі з вмороженим магнітним полем.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО ПРИЙОМУ ЯК СКЛАДНИКА
ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ
Ковальчук М. С., Максименко О. М.
Об’єктом дослідження є інтерактивний прийом як складник інтерактивного методу для формування творчих здібностей учнів.
Прийоми навчання – це складова методу, певні
разові дії, спрямовані на реалізацію вимог тих чи тих
методів. Поняття методу й прийому розрізняються за
цільовим призначенням. Метод – для забезпечення
широких дій (розкриття змісту матеріалу, з'ясування
суті питання), а прийом – лише разова дія.
Інтерактивна взаємодія потребує певної зміни
всього життя класу, а також значної кількості часу
для підготовки як учням, так і педагогу.
Починати треба з поступового включення елементів інтерактивної моделі, якщо вчитель або учні з
нею незнайомі. Вчителеві й учням треба звикнути до
інтерактивного навчання. Можна створити план поступового впровадження інтерактивного навчання.
Краще старанно підготувати кілька інтерактивних
занять у навчальному році, ніж часто проводити наспіх підготовлені «ігри».
Бажано провести з учнями особливе «організаційне заняття» і створити разом із ними «правила роботи в класі». Налаштувати учнів на старанну підготовку до інтерактивних занять. Використовувати спочатку прості інтерактивні технології – робота в парах, малих групах, мозковий
штурм тощо.

Коли у вчителя й учнів з'явиться досвід подібної роботи, такі заняття будуть проходити значно легше, а підготовка не потребуватиме багато часу. І тоді можна впроваджувати складніші інтерактивні технології – метод «прес», «американська мозаїка»,
«шкала думок» та інші.
Слід пам’ятати, що використання інтерактивного навчання – не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє
співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісноорієнтоване навчання.
Інтерактивні методи навчання – це взаємопов’язана спільна діяльність учнів і вчителя, за якої
всі учасники освітнього процесу взаємодіють один з
одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, занурюються в
атмосферу співпраці зі спільного вирішення проблем.
Отже, інтерактивні методи навчання є органічним і суттєвим доповненням класичних методів.
Вони сприяють активізації мислення, знань та умінь
учнів, досягненню високих результатів навчальної
діяльності, здійсненню оперативного зворотнього
зв’язку. Організація навчального процесу, де поєднуються традиційні та інтерактивні методи навчання,
дозволить найефективніше організувати процес навчання учнів на уроках української мови.
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНОГО ПРОСТОГО
РЕЧЕННЯ У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО
САМАШЕДШОГО»
Ткачова Є. В., Ковальчук М. С.
В ієрархії синтаксичних одиниць реченню належить центральне місце, оскільки воно безпосередньо формує повідомлення. Саме в реченні реалізуються найважливіші функції мови: комунікативна і
пізнавальна. Структурно-семантичні особливості
синтаксичних одиниць теж виявляються в реченні. З
огляду на наявність головних членів речення та особливості вираження предикативного зв’язку речення
поділяють на двоскладні та односкладні. Односкладні прості речення є найпоширенішими у романі Ліни
Костенко, що є об'єктом проведеного дослідження.
Семантично, структурно й стилістично номінативні (називні) речення суттєво відрізняються від
дієслівних односкладних конструкцій: у номінативних односкладних реченнях йдеться про буття предмета, особи чи явища. За допомогою таких синтаксичних конструкцій відбувається нагромадження предметів, явищ тощо. Основною метою таких речень є
створення статичних описів; вони мають здатність
передавати думку окремими, іноді не зв’язними між
собою частинами. Найбільшою групою номінативних
речень є буттєві номінативні, в яких стверджується
існування предмета чи явища в об'єктивній дійсності:
Кафе «Едем», банк «Задля партнерів; Опозиція якась
дивна, альянс неприродний. Ліві, праві, соціалісти,
комуністи. Буттєві номінативні речення передають у
творі динаміку вражень, думок, що прискорено
з’являються і прискорено зникають, як і реалії з поля
зору читача: Механічна колона БТР. Артилерійські
самохідні установки. Система зенітного вогню
«Ураган». Гаубиці «Гіацинт».
За допомогою буттєвих номінативних простих
речень письменниця описує не тільки пейзажі, а й відчуття людини, що допомагають краще зрозуміти
самого автора. Серед буттєвих номінативних речень

є й такі, які складаються лише з іншомовних лексем:
У нас уже є маркети й супермаркети. Холдинги, лізинги й консалтинги. Рейтинги, брифінги, автобани
й хабвеї. Жлоб-шоу, фаст-фуди і сендвич-бари. Використовуючи у творі іншомовні слова, письменниця
змальовує інше життя, не таке, яким звикла жити наша людина.
Особливо тонко і точно колорит розмовності
відтворюють вказівні номінативні речення: От уже
й середина лютого. Стрітення. Серед номінативних
речень у романі Ліни Костенко зафіксовано також
власне називні речення, а саме назви дат, місяців та
свят: 19 серпня. Преображення Господнє. Яблучний
спас; 25 грудня. Католицьке Різдво.
При створенні описів називні речення виконують роль своєрідних відправних пунктів, відштовхуючись від яких, уява читача домальовує цю картину власними барвами: Мряка, туман, ожеледиця.
Настрій на нуль, сезонна депресія.
Роману письменниці властива динаміка руху.
За допомогою розміщення називних речень у відповідних контекстуальних умовах, добором відповідних структурних одиниць створюється яскравий образ дуже швидкого, стрімкого руху, наприклад: Щити, реклами, бутіки, кав’ярні; Вибух метану, 10ліття ГКЧП, фестиваль помідорів в Італії, бомба у
Сан-Себастьяно, павуки-каракурти.
Оскільки роман написаний у формі щоденникових записів, для нього характерна значна кількість номінативних речень. Призначення їх тут різне: Ліна Костенко нотує у формі називних речень
те, що найбільше вразило її, сподіваючись потім за
цими штрихами відтворити повну картину, відновити думки, почуття, які виникли у неї тоді, саму
атмосферу часу, якого стосується запис.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕТРОРОМАНІВ АНДРІЯ КОКОТЮХИ
Циплакова Д. О., Ковальчук М. С.
Лексичний рівень є, без сумніву, найцікавішим
та найпродуктивнішим у лінгвістичному аналізі тексту. Саме лексика насамперед передає зміст твору та
надає авторові найбільші можливості для добору засобів, виражає його думки та почуття. Цей рівень відтворює індивідуальні особливості стилю, своєрідність художнього методу, філософські та естетичні
погляди митця.
У якості об’єкта дослідження до аналізу лексичних одиниць художнього тексту залучено матеріал ретророманів А. Кокотюхи “Адвокат із Личаківської” та “Привид з Валової”.
Авторами роботи помічено велику кількість
запозичень, серед яких найпоширенішими є їдишизми. Серед них помічаємо лексеми на позначення:
будівель: Зволите, бачити синагога; елементи одягу: Подив був, коли той все таки вийшов до них,
знервований та спітнілий, як зранку, хіба плішену
все прикривала ярмулка; характеристики людей:
Шлимазли із бомбами та револьверами зовсім
утратили всякий сором, Його обікрали ці мішугець, батяри.Письменник вживає їдишизми задля
надавання його героям ознак належності до єврей-

ського народу. Наприклад, мова єврея “зубного”
лікаря Шацького містить у собі яскраві приклади
запозичень з ідишу: Мазл тов; Мешане мокім, мешане мазл.
Лексеми запозичені з ідишу у тексті
А. Кокотюхи можна поділити на дві підгрупи в залежності від їх стилістичного навантаження. Першу
групу запозичень становлять названі слова, що відображають реалії єврейсько життя.
Друга група являє собою лексеми, що знаходяться поза нормативною мовою – жаргонізми. Проілюструємо на прикладах: Повелися на нікчемну фаску; Та той, що ти фуня стругаєш?; Та не будь такий цваний.
Письменник використовує жаргонізми для
створення образу злодія, людини, що має кримінальне життя.
Отже, А. Кокотюха використовує запозичення з ідишу, які виконують здебільшого характеротворчу функцію. Зазначимо, що слова власне українського походження іноді теж набувають жаргонного
відтінку, серед таких слів: стругаєш, тириш, підрізали та ін.
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СИНОНІМІЯ СОМАТИЧНИХ ДІЄСЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Жук Х.-М. Р.
У мовознавстві існують два основні підходи до
синонімії: синоніми як близькі за значенням слова, та
синоніми як тотожні і контекстуально взаємозамінні
слова. Метою даного дослідження є визначення
якісних та кількісних параметрів синонімії соматичних дієслів англійської мови. Однак, відмінності
принципів побудови синонімічних рядів ускладнюють використання словників і тезаурусів для
об’єктивного лексико метричного дослідження.
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю вивчення синонімічних відношень лексикосемантичної групи соматичних дієслів, оскільки соматична лексика є однією з найдавніших універсальних лексичних груп, що робить її актуальним
об’єктом дослідження у працях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів.
Об’єктом дослідження є соматичні дієслова в
англійській мові, тобто дієслова на позначення дій,
процесів, станів, які належать до сфери тілесності.
Предметом дослідження є особливості синонімічних
відношень в межах лексико-семантичної групи соматичних дієслів.
Дослідження синонімії з точки зору семасіологічного підходу проводиться методом компонентного аналізу та накладання словникових дефініцій. Таким чином встановлюється семантична
близькість синонімів. Компонентний аналіз лексикосемантичної групи соматичних дієслів було виконано
на основі чотирьох тлумачних словників, а саме Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Merriam Webster’s
Dictionary, Collins English Dictionary та Macmillan
Dictionary.
У ході дослідження було змодельовано синонімічні ряди соматичних дієслів за методикою, запропонованою В. Г. Вілюманом. В межах лексикосемантичної групи соматичних дієслів простежується
асиметричність синонімії, відсутність оберненої синонімії між окремими дієсловами. Наприклад, shudder є синонімом до quake, але quake не є синонімом
shudder; nap є синонімом до catnap, але catnap не є
синонімом nap тощо.
Для визначення семантичної близькості синонімів було обчислено середню вагу компонентів за
формулою, представленою В. В. Левицьким, Л. В. Бистровою та М. Д. Капатруком: W=(n+1) –r:n, де W –
вага компонента (рубрики), n – кількість компонентів
(рубрик) тлумачення, r – ранг компонента (рубрики)
в словниковій статті. Значення W може коливатись в
межах від нуля до одиниці, а найбільшу вагу матиме

компонент, розташований найближче до пояснюваного слова. Наприклад: sleep(9) – doze(0,95), slumber(0,88), snooze(0,77), nap(0,66), drowse(0,55), rest(0,44),
catnap(0,33), kip(0,22), doss(0,11).
Дослідження синонімії з точки зору ономасіологічного або концептуального підходу розглядає набір синонімів як нелінійне утворення, в якому
визначення семантичних відстаней не є суттєвим.
Для цього було використано тезаурус WordNet, в
якому лексеми представлені у концептуальних синонімічних рядах (synsets) починаючи з найповнішої реалізації концептуального значення. Лексеми, які були виявлені у ході компонентного аналізу
на попередньому етапі дослідження, були задані у
пошуковій системі WordNet. Перевагою такого дослідження є більш оптимальне відображення синонімії з урахуванням полісемічного статусу лексичних одиниць.
У ході дослідження було виявлено синонімічні
ряди різної довжини (від 1 до 9). У деяких випадках
синонімічні ряди для кожного концептуального слова
можуть бути представлені однією лексемою. Такий
синонімічний ряд реалізує нульову синонімічність.
Було виявлено, що найбільше такі синонімічні ряди
характерні для підгрупи дієслів на позначення Тілесних Процесів (Verbs of Bodily Processes). Одно- та
дволексемні синонімічні ряди складають 75 % від загальної кількості у цій підгрупі. Це свідчить про
вузьке значення слів (семантичну конденсацію).
Найбільше однолексемних синонімічних рядів виявлено у дієслова breathe (6 з 9). Дволексемні синонімічні ряди також характерні для підгрупи дієслів
на позначення Внутрішніх Станів Тіла (Verbs of
Body-Internal States of Existence) (60 %) та для
підгрупи дієслів на позначення Невербального Висловлювання (Verbs of Nonverbal Expression) (50 %).
Трилексемні синонімічні ряди складають 80 % від загальної кількості у підгрупі дієслів на позначення
Сну (Snooze Verbs). Для підгрупи дієслів на позначення Тремтіння (Flinch Verbs) характерні чотири-,
шести- та восьмилексемні синонімічні ряди (60 %).
В результаті дослідження було інвентаризовано 231 дієслово англійської мови, в яких принаймні
один компонент значення є соматичним. Враховуючи
різноплановість підходів до синонімії було встановлено якісні та кількісні параметри соматичних дієслів
в англійській мові. Перспективами дослідження є
вивчення інших парадигматичних зв’язків, антонімії
та полісемії, соматичних дієслів англійської мови.
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКИ ДОМОВЛЕНОСТІ ЯК
КОМПОНЕНТА СПЕЦІАЛЬНИХ ДІЛОВИХ СТАНДАРТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ)
Зарума О. Р.
Вивчення лексичних особливостей текстів міжнародних договорів, які є об’єктом проведеного дослідження, вимагає комплексного підходу, адже лексика, яка функціонує у цих типах текстів – складна й
різноманітна як за джерелами походження, так і за
структурою та семантичними відношеннями. Задіяний підхід передбачає аналіз лексичних одиниць за
різними принципами, зокрема за етимологією, лексико-граматичними розрядами, лексико-семантичними
групами, стилістичним функціонуванням, емоційноекспресивним забарвленням, історичною співвіднесеністю тощо.
Основна мета дослідження – ідентифікація, систематизація та аналіз усього арсеналу лексики текстів
міжнародних договорів, простеження частотних лексичних одиниць, зокрема продуктивних структур, до
складу яких входить лексика, що сприяє реалізації теми домовленості. Відтак для досягнення цієї мети застосовано комплексну методику дослідження, використані прийоми дистрибутивного, трансформаційного,
компонентного аналізу, елементи контрастивного методу, а також проведено лексикографічне обстеження
та здійснено кількісне обчислення фактологічного матеріалу. Результати розвідки ґрунтуються на емпіричному матеріалі систематичної вибірки 67 англомовних
текстів чинних міжнародних документів.
Проведений аналіз мови текстів міжнародних
договорів з огляду на функціонування в ній спеціальної лексики показав, що до її складу входить значна
кількість слів, що сприяють реалізації теми домовленості. Виділення договірного прошарку спеціальної
лексики виправдане тим, що, по-перше, лексичні
одиниці, які сприяють реалізації теми домовленості,
зокрема із семою домовленості, – це частотні складові спеціальних ділових стандартів, які, своєю чергою,
є стилетвірною основою текстів договорів. По-друге,
мета всіх угод – підтвердження факту того, що дві чи
більше сторони дійшли згоди щодо врегулювання
спірних питань, тобто їх ціль – досягнення домовленості. Реалізація ж теми домовленості відбувається
передусім завдяки використанню лексичних одиниць
із відповідною семою. Зазначимо, що компоненти
лексико-тематичної групи (ЛТГ) домовленості виділено на підставі спільної семи або спільного поняття.
Як предмет дослідження окреслено 19 парадигматичних рядів, до яких входять 48 лексичних одиниць. Ряд аналізованих лексем перебуває у взаємних
словотвірно-мотиваційних відношеннях, охоплюючи
здебільшого лише частину словотвірних гнізд. Проведено аналіз цих лексичних одиниць у 45 структур-

них моделях із загальною кількістю 3757 слововживань. З’ясувалося, що для 2902 іменників характерні
25 структурних моделей, які є результатом синтаксичного варіювання дистрибутивних структур, 688 дієслів актуалізуються у словосполученнях з 15 моделями. Для 156 (діє)прикметників та 11 прислівників
зафіксовано 4 та 1 модель відповідно.
Порівнявши кількісний склад лексики на позначення домовленості та її дистрибуцію за структурними моделями, з’ясовано, що число моделей, у яких
вживаються аналізовані лексичні одиниці, не залежить від питомої ваги лексико-граматичних розрядів.
Дані пропорційного обчислення свідчать, що 77,2 %
іменників зосереджуються у 55 % моделей від загальної кількості структур, 18,3 % дієслів знаходять
своє вираження у 32 % моделей, 4,2 % прикметників
послуговуються 11 % моделей, а 0,3 % прислівників
функціонує у 2 % структурних моделей.
Проаналізовано за морфологічною структурою,
позицією стрижневого слова, типом синтаксичних
зв’язків, семантичним наповненням, а також за кількістю компонентів найчастотніші структурні моделі
вживання аналізованих лексем. Покомпонентний аналіз словосполучень із стрижневою лексикою домовленості, а також кількісне опрацювання матеріалу дають
підстави зробити висновки про переважання іменників
та іменникових структур, що підтверджує точку зору,
згідно з якою міжнародним документам властивий
номінативний стиль, який сприяє створенню ефекту
лапідарності, однозначності та протокольності.
Тексти міжнародних договорів мають специфічну рису, яка зумовлює їх композицію та вибір лексичних засобів вираження. Вони імплікують факт
набуття договором чинності. Саме це зумовлює високу частотність вживання структурних моделей, до
складу яких входять лексичні одиниці ЛТГ домовленості. Аналізовані структури є типовими та продуктивними і, окрім стилетвірних функцій, відіграють
конструктивну, організуючу роль у межах документа
(зачин, логічний перехід, кінець), творять текстову
архітектоніку, сприяють реалізації жанрової специфіки тексту та оформленню однотипних мовних ситуацій. Частотність цих структурних моделей і типовість їхніх функцій у текстах договорів дає змогу
вважати їх спеціальними діловими стандартами, які
створюють стиль, характерний для міжнародних договорів, надаючи цим текстам рис офіційності, строгості, лапідарності, стереотипності, а відтак сприяючи однозначному позначенню та визначенню відповідних денотатів.
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СТАНОВЛЕННЯ ПОЕТИЧНИХ НОРМ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ МАРТІНА ЛЮТЕРА
В ЕПОХУ РЕФОРМАЦІЇ
Ходаковська Н. Г.
Вклад Мартіна Лютера у формування норм німецької національної мови отримав визнання вже у
його сучасників, і уявлення про його значущість
стверджувалось протягом століть, якими б різними
не були наукові позиції інтерпретаторів. Об’єктом
даного дослідження є віршовані тексти М. Лютера, а
саме його духовні пісні і шпрухи, які стали значною
подією літературного і суспільного життя Німеччини
в епоху Реформації. У вирішення даної проблеми запропоновано лінгвопоетичний метод до тлумачення
віршованого тексту, що передбачає вивчення способів побудови віршованих текстів, їх опис та розуміння поетичного тексту і творчості митця.
У становленні поетичних норм віршованих текстів М. Лютера беруть участь як внутрішньолінґвальні
(нові регіональні наддіалектні новоутворення (міське
койне); популярність латинської мови; розповсюдження німецької мови у сфері ділової комунікації;
процес інтеграції територіальних варіантів літературної мови; становлення східно-середньоні-мецького варіанту), так і зовнішньолінґвальні (відсутність надрегіональної літературної мови; процес формування
єдиної національної літературної мови; поява передумов для концентрації діалектів в єдиній національній
мові: розклад феодалізму, посилення міжтериторіальних зв’язків економічного і культурного характеру)
чинники. Однак внаслідок специфічних умов історичного розвитку Німеччини, її економічної відсталості і
політичної роздробленості, об’єднання національної
літературної мови відбувається уповільненими темпами. Всі ці фактори сприяли створенню соціальної бази
для становлення поетичних норм віршованих текстів.
У результаті дослідження було встановлено,
що розквіт духовних пісень і шпрухів припадає на
епоху Реформації та обумовлений двома факторами:
традицією виконувати псалми не хором, а всією спільнотою та створенням церковних гімнів німецькою
мовою. Заслуга М. Лютера полягає в тому, що своє
розуміння віри і Господа він висловив у формі віршованих текстів. На розвиток духовної пісні подіяла
також відсутність грамотності населення. Та частина
населення, яка не могла прочитати Святе Письмо,
приходила в церкву і слухала біблійські історії у
пісенному варіанті.
Проведений аналіз показує, що у своїй пісенній
творчості реформатор звертався до спадщини мейстерзінгерів, до так званих "Пісень-проповідей" (Predigtlieder). "Лютеровська" ямбічна строфа була запозичена
богословом з поетичної традиції Середньовіччя. У
пісенній спадщині М. Лютера виділяються, передусім,

німецькомовні пісні, написані на основі Псалмів, які
поет поєднав із своїм реформаційним вченням, надав
їм форми євангельських пісень і зробив їх складовою
частиною євангельської меси (evangelische Messe).
Перший збірник реформаційних духовних пісень має назву "Книга восьми пісень" (Achtliederbuch),
в якому чотири пісні написані М. Лютером. Серед пісень цього циклу виділяється величний хорал "Господь наш істинна опора" (Ein feste Burg ist unser Gott.
Der XLVI. Psalm. Deus noster refugium et virtus). Найвідомішою духовною піснею М. Лютера є хорал "З небес високих я лечу" (Vom Himmel hoch, da komme ich
her), до якої він сам написав мелодію. Найвідомішою
духовною піснею М. Лютера є хорал "З небес високих
я лечу" (Vom Himmel hoch, da komme ich her), до якої
він сам написав мелодію.
Створюючи віршовані тексти і поєднуючи відомі мелодії з новими текстами М. Лютер використовував переважно силабічний принцип співвідношення мелодії і тексту, наприклад, "Der alt boese
feind / mit ernst ers jtzt meint, / gros macht und viel list /
sein grausam ruestung ist". Автор надає перевагу односкладовим словам (burg, Gott, not, feind), коротким
строфам (Der Fuerst dieser welt) і реченням довжиною в одну строфу (Er hilfft uns frey aus aller not. / Es
streit für uns der rechte man). У віршованих текстах М.
Лютера переважає чоловіча рима (Nehmen sie den
leib, / gut, ehr, kind und weib), нерідко зустрічаються
неримовані рядки (… Und ist kein ander Gott). М. Лютер послуговувався цими прийомами з метою привернути увагу читача до тих частин віршованого тексту, які він вважав найбільш важливими. Найбільш у
духовних піснях М. Лютера вражає їх скудне емоційне забарвлення, майже повна відсутність образності і
ліричності. Відмічаючи ці особливості, М. Дьорне
зараховує духовні пісні М. Лютера до "поезії цільового призначення" (Zweckpoesie). Проте, і сам М.
Лютер не вважав себе поетом, своє головне завдання
він вбачав у пропаганді Слова Божого за допомогою
доступних засобів.
Реформатор виявив підходящу для німецької
мови форму співу в строфічній пісні, назвав критерії
створення німецьких духовних пісень і розкрив історію євангельської церковної пісні. Факторами
становлення поетичних норм віршованих текстів М.
Лютера є: створення основ національної німецької
мови, виділення надрегіональної літературної мови,
мовна уніфікація південної і північної Німеччини,
витіснення латинської мови із церковної сфери використання.
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ПРИМЕНЕНИЕ АТОМИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАРОДЫШЕЙ К
ИССЛЕДОВАНИЮ ТЕКСТУРЫ ЗАРОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Козлов В. М.
Особенностью электроосажденных металлов
является наличие в них аксиальной текстуры (преимущественной ориентации зерен вдоль направления, перпендикулярного поверхности катода), которая, наряду с другими структурными факторами,
оказывает влияние на физические, механические и
химические свойства электролитических покрытий,
широко применяемых в функциональной гальванотехнике. Поэтому проблема получения гальванических покрытий с требуемыми наперед заданными
свойствами является весьма актуальной, а научно
обоснованный подход к ее решению возможен путем глубокого исследования целого комплекса вопросов, в ряду которых находится вопрос о механизме возникновения текстуры в электролитических
осадках.
Общепризнанным механизмом образования
текстуры роста в электролитических покрытиях, является механизм Н. Пангарова. Согласно этому механизму текстура обусловлена тем, что бόльшая часть
зародышей, возникающих на начальной стадии электрокристаллизации металлов, ориентирована вдоль
определенной оси <hkl>, перпендикулярной поверхности катода, так как их работа образования Ahkl является
минимальной. Вычисления работы образования двумерных зародышей разной ориентаци проводились на
основе представлений молекулярно-кинетической
теории двумерного зародышеобразования. В результате проведенных расчетов были получены закономерности влияния перенапряжения  на ось текстуры
покрытий. Однако многие экспериментальные данные
не подтвердили найденные закономерности.
По-видимому, это объясняется двумя факторами. Во-первых, с теоретической точки зрения в модели Н. Пангарова во внимание принимались только
двумерные зародыши (т. е. зародыши одноатомной
толщины) в то время, как более корректным было бы
в общем случае проводить расчеты работы для трехмерных зародышей (т. е. зародышей многоатомной
толщины). Дело в том, что двумерные зародыши возникают на инертной (индифферентной) подложке
только в случае очень сильного взаимодействия атомов покрытия с поверхностью субстрата.
Во-вторых, при экспериментальном определении оси текстуры покрытий следует принимать во
внимание следующий факт. Процесс формирования
гальванопокрытия условно включает в себя два этапа, первый из которых связан с образованием тонко-

го сплошного покрытия на поверхности катода, а
второй этап – с последующим ростом покрытия «в
толщину». Соответственно следует рассматривать
два типа текстуры гальванических покрытий:
– текстуру зарождения (начальную текстуру),
которая возникает на самой ранней стадии гетерогенной электрокристаллизации;
– текстуру роста (вторичную текстуру), которая возникает при последующем росте покрытия «в
толщину».
Поэтому проверка теоретически полученных
данных по теории Н. Пангарова должна проводиться
для покрытий не любой толщины, а только для покрытий толщиной всего несколько десятых долей
микрона, так как с ростом толщины происходит перестройка текстуры зарождения на текстуру роста.
В связи с вышеизложенным в ходе исследования предложена методика расчета работы образования трехмерных зародышей с разной ориентацией
Ahkl на инертной подложке, которая основана на
представлениях атомистической теории зародышеобразования. Исходным уравнением для нахождения
Ahkl было выражение свободной энергии Гиббса для
образования многослойного зародыша из i атомов:
ΔGhkl=–ize0+[iε1/2–E(i)–isε'],
где z – валентность разряжающихся ионов; eo – абсолютный заряд электрона;  – абсолютное значение
кристаллизационного перенапряжения; 1/2 – работа
отрыва атома от полукристаллического положения;
E(i) – энергия связи между атомами зародыша; ' –
работа отрыва осаждаемого атома от инертной подложки; is – число атомов зародыша, находящихся в
контакте с подложкой.
Проведенные расчеты показали, что осью текстуры зарождения электролитических покрытий
независимо от величины перенапряжения должно
быть направление <111> для металлов с гранецентрированной кубической решеткой и <110> для
металлов с объѐмно-центрированной кубической решеткой. Эти результаты были подтверждены экспериментальными исследованиями электролитических
покрытий меди и железа толщиной порядка нескольких десятых долей микрона.
Также установлено, что с ростом толщины покрытий меди и железа текстура зарождения достаточно быстро перестраивается в текстуру роста.
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