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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, по-

чинаючи з ПіН (правила і норми) 1929 р. і закінчую-

чи проектом ДБН (Державні будівельні норми) Міс-

тобудування Планування і забудова території, свід-

чить 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 насе-

лення та комфорт проживання.  

Сьогодні основними тенденціями є підви-

щення 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, змі-

нюючи звичний для людини ландшафт, що викликає 

численні зміни і порушення функціонування всіх 

систем організму. Існує гостра необхідність компе-

нсувати виниклий дефіцит головних компонентів 

природного середовища: води, повітря, ґрунтово-

рослинного покриву, використовуваних людиною в 

своїй життєдіяльності.  

Для вирішення проблеми нестачі зелених на-

саджень та організації комфортного середовища, за-

пропоновано 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 ква-

рталу та міста в цілому.  

Покриття (покрівлі), як потенційний резерв 

території кварталів міської забудови є об’єктом дос-

лідження. В дослідженні розроблена диференційова-

на 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 терито-

рії, запропоновано метод обчислення додаткової 

площі в залежності від кута нахилу покриття, геоме-

тричної форми покриття, поверховості, стану та типу 

забудови кварталу. Метод надає можливість викону-

вати розрахунок резервів території при розробленні 

містобудівного розрахунку, детального плану тери-

торії (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 за-

будова; 

– підвищення престижу та вартості забудови; 

– зниження загазованості та запиленості по-

вітря; 

– звукоізоляція та шумопоглинання; 

– поглинання електромагнітного випроміню-

вання від лінії електропередач (ЛЕП) і веж стіль-

никового 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 впли-

ву на навколишнє середовище. Так вимога «озеле-

нення» покриттів є однією з основних для сертифіка-

ції забудови за екологічними стандартами в будіве-

льній галузі (найпоширеніші з них LEED та 

BREAM). Тож тема «зелених» покриттів набуває ак-

туальності та поширення з кожним роком.  
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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, зареє-

строваних у Кам’янецькому Придністров’ї, на імагі-

нальній стадії живляться здебільшого нектаром квітів, 

а їх трофічні зв’язки мають факультативний характер 

із низьким рівнем спеціалізації. 

Об’єкт дослідження: денні лускокрилі (Rhopa- 

locera) 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 лускокри-

лих Європи на личинковій стадії вивчена достатньо 

добре. Основні кормові рослини гусені відомі прак-

тично для всіх європейських видів Rhopalocera. За 

ступенем вимогливості до трофічної бази, лускокри-

лих можна поділити на 4 групи: моно-, стено-, оліго- 

та 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 хортофа-

гів – 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. poly-

chloros та N. antiopa). Тамно-хорто-поліфагами у регіо-

ні 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 рос-

лин, 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 чис-

лі – 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 хортофа-

гами. 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 macha-

on. 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, пред-

ставлені 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 Viola- 

ceae – 3 види (Pandoriana pandora, Argyronome laodice і 

Fabriciana adippe), на Scrophulariaceae – 1 вид (Melitaea 

trivia), дендро-стенофагів на Salicaceae – 3 види (Apatu-

ra 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 хор-

то-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 розвивають-

ся на Sedum sp. (Scolitantides orion), Gentiana pneumo-

nanthe 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 ili- 

cis – дендрофаг на Quercus sp. і 1 вид – тамнофаг на 

Prunus sp. (Nordmannia acaciae). З інших родин моно-

фагія притаманна для двох видів-хортофагів з мало-

чисельної у регіоні родини Papilionidae: Parnassius 

mnemosyne та Zerynthia polyxena, а також 2 видів з ро-

дини Nymphalidae: Limenitis camilla – моно-тамнофаг 

на Lonicera sp. та Araschnia levana – моно-хортофаг на 

Urtica sp. І один вид – моно-хортофаг відомий у ро-

дині: Hesperiidae – Carcharodus orientalis, кормовою 

рослиною для якого є кілька видів роду Stachys. 

Отже, у Кам’янецькому Придністров’ї перева-

жають олігофаги – 63 види з усіх 7 родин; стенофагів – 

41 вид з 6 родин, поліфагів – 18 видів з 3 родин та мо-

нофагів – 13 видів з 4 родин. 

 

Гордій Наталія Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший викладач, кафедра біології та мето-

дики 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 



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

 
7 

UDC 577.1+577.11+577.2+581.1 

 

APPLICATION OF PYRIMIDINE AND PYRAZOLE DERIVATIVES AS NEW PLANT 

GROWTH REGULATORS  

 

Tsygankova V., Andrusevich Ya., Shtompel O. 
 

The main task for modern agricultural biotechnol-

ogy 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 cul-

tivated worldwide. Today the plant growth regulators of 

natural and synthetic origin are widely used in the prac-

tice of agricultural biotechnology to improve the growth 

and productivity of pea. Nevertheless the great theoreti-

cal and practical interest is elaboration of new ecologi-

cally safe plant growth regulators created on the base of 

low molecular weight five and six-membered heterocy-

clic compounds which are known to be used as a per-

spective substitutes for traditional plant growth regula-

tors. The main purpose of our work was to study of regu-

latory activity on the growth of pea plants of synthetic 

low molecular weight heterocyclic compounds deriva-

tives of pyrimidine and pyrazole synthesized at the Insti-

tute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of Na-

tional Academy of Sciences of Ukraine. The conducted 

experiments showed the high stimulating effect of syn-

thetic 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 semi-

dwarf  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 deriva-

tives 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-Indol-

3-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 chloro-

phyll 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 so-

lution of IAA and NAA, respectively. Obviously, that the 

high growth regulatory activity of derivatives of pyrimi-

dine and pyrazole can be explained by their auxin-like 

stimulating effect on processes of proliferation and dif-

ferentiation 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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З’ЯСУВАННЯ ХАРАКТЕРУ НЕЙРОДИНАМІЧНОЇ І ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ  

ПІД ЧАС ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ЛЮДЕЙ З РІЗНИМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Юхименко Л. І., Пустовіт О. П., Хоменко С. М. 
 

Відомо, що переробка інформації викликає 

зміни в активізації мозкової діяльності, роботі меха-

нізмів автономної регуляції серцевого ритму та про-

цесах саморегуляції функцій. Разом з тим, результати 

таких досліджень поодинокі, містять багато проти-

річь, отримані різними методичними підходами, що 

не дозволяє повною мірою судити про характер ней-

родинамічної та вегетативної регуляції, яка відбува-

ється під час розумової роботи. Об’єктом досліджен-

ня були індивідуально-типологічні особливості ней-

родинамічних та вегетативних механізмів переробки 

інформації. 

У дослідженнях взяли участь 83 здорових чо-

ловіків 18–20 років, що були студентами Черкаського 

національного університету імені Б. Хмельницького. 

Обстеження проводили з березня по квітень із до-

триманням 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 мето-

дикою М.В. Макаренка. Визначали кількість помил-

кових реакцій та загальну кількість перероблених 

слухових подразників за 5 хвилин якомога швидкого 

диференціювання позитивних (високий і низький 

тон) і гальмівних (середній тон) подразників в режи-

мі «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 реа-

кцій з використанням компьютерного поліграфа 

«Axciton» (виробництво США), з синхронною реєст-

рацією результатів на компьютері ACER. Для оцінки 

впливу регуляторних систем проводили спектраль-

ний аналіз СР за показниками сумарної потужності 

спектру (ТР мс
2
), потужності спектру на дуже низь-

ких (VLF мс
2
), низьких (LF мс

2
) та високих (НF мс

2
) 

частотах. Поліграму аналізували за показниками ди-

хання, шкірно-гальванічної реакції, фотоплетизмог-

рами, артеріального тиску, тремора. Статистичну об-

робку отриманих результатів проводили методами 

параметричної та непараметричної статистики із за-

стосуванням пакетів програм «Microsoft Exel – 2010» 

і «STATISTICA 6.0 for Windows» («StatSoft Inc.», 

США). Достовірність змін і відмінностей між порів-

нювальними величинами оцінювали за критерієм до-

стовірності різниці (t) по Стюденту (при нормально-

му розподілі) та за непараметричним критерієм “U” 

Вілкоксона-Манна-Уітні (при ненормальному розпо-

ділі даних). Відмінності між групами вважали досто-

вірними при Р≤0,05. 

Співставлення кількості переробленої інфор-

мації у обстежуваних з різною ФРНП показало, що у 

осіб з високим і середнім її рівнем кількість перероб-

лених слухових подразників була вищою, ніж у об-

стежуваних з низьким рівнем (Р≤0,05). Встановлено, 

що виконання завдання з високою ФРНП супрово-

джувалось 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 об-

стежуваних 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 зна-

ченнями 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 інфор-

мації має суттєвий вплив автономна нервова система, 

яка використовує різні механізми підтримки гомеос-

тазу та регуляції функціонального стану організму. 

Обґрунтовується провідна роль нейродинамічних ін-

дивідуально-типологічних властивостей ВНД у за-

безпеченні адаптивних реакцій організму.  
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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 го-

меопатичні 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 пере-

нощика 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 продик-

тований необхідністю активації системи плазміну у 

спортсменів з метою відновлення гомеостазу у тром-

бін-плазміновій системі (ТПС). Відомо, що значні фі-

зичні та емоційні навантаження, які мають місце в 

практиці спорту, відбуваються на фоні надмірної ак-

тивації адренергічної системи, і ведуть до посилення 

агрегації тромбоцитів та розвитку гіперкоагуляції. 

Згідно, з сучасними уявленнями, зміщення рівноваги 

в бік переважання тромбіногенезу, може бути причи-

ною порушення гомеостазу та зриву адаптаційних 

процесів. Уявлення про роботу та функції ТПС до-

зволяє допустити, що відновлення зрушеного гомео-

стазу організму та підвищення резервів можна досяг-

ти активацією підсистеми плазміну шляхом корекції 

функціонального стану організму фібринолізином.  

Оскільки фібринолізин (плазмін) є хімічним 

препаратом білкової структури, який вводиться внут-

рішньовенно, має побічні дії та ряд протипоказань, то 

з метою перевірки даної гіпотези був створений го-

меопатичний фібринолізин.  

Об’єктом досліджень було вивчення механіз-

мів 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 працездатно-

сті спортсменів на базі Львівського державного уні-

верситету фізичної культури у 2010 році обстежені 

дві однорідні групи кваліфікованих бігунів 18–20 ро-

ків впоздовж одного місячного мезоциклу в декілька 

етапів. Експериментальна група (ЕГ, n=15) приймала 

гомеопатичний препарат ЕКФ, отриманий шляхом 

біоінформаційного переносу з фібринолізину актив-

ністю 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-су- 

динної системи, в кінці другого етапу досліджувалась 

зміни показників під впливом тижневого курсу при-

йому 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 та-

кож досліджувалась спеціальна фізична працездат-

ність легкоатлетів-бігунів. 

У спортсменів ЕГ показники центральної гемо-

динаміки (ЦГД), варіабельності серцевого ритму (ВСР), 

а також показники фізичної працездатності за тестом 

Конконі та окремі показники спеціальної працездатнос-

ті відрізнялись вже після тижневого курсу прийому 

препарату як у порівнянні з КГ, так і між етапами все-

редині ЕГ (Р<0,05). Препарат ЕКФ у спортсменів ЕГ ак-

тивізував роботу апарату кровообігу, оскільки підвищу-

вав насосну функцію серцевого м’язу.  

Аналіз часових характеристик ВРС показав, що 

зміни під впливом електронної гомеопатії у ЕГ відбу-

лись вже навіть після одноразового прийому препара-

ту 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 ва-

зомоторного центру, підвищував загальну варіабель-

ність серцевого ритму, посилював активність автоно-

много контуру регуляції, вирівнював баланс нервових 

та гуморальних впливів на серце.  

У спортсменів ЕГ підвищилась також загальна 

і спеціальна працездатність не лише в період прийо-

му 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 ствер-

джувати, 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 гомеос-

тазу в організмі, стимулював регенераційні процеси, 

що стало підґрунтям до позитивних змін у роботі 

апарату кровообігу і зростання загальної та спеціаль-

ної працездатності легкоатлетів.  

Отже, так звана електронна гомеопатія має 

перспективи подальшого вивчення, так як завдяки 

цьому стане можливим внесення корекцій у функці-

ональний стан спортсменів за умов напруженої 

м’язової роботи. 
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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, при-

йом і передача інформації тощо. Однак найбільш відпо-

відальним, хоча і менш трудомістким представляє со-

бою етап вибору єдиного рішення. Основна робота на 

цьому етапі виконується особами, які приймають рі-

шення – осмислити всю зібрану і оброблену раніше ін-

формацію і на її основі зробити вибір. Тому робота цих 

людей характеризується великою напругою, емоційним 

навантаженням, відповідальністю. 

На етапі вибору рішення виконуються наступ-

ні операції, які є об'єктами даного дослідження: 

– визначення допустимих (прийнятних) рішень; 

– визначення ефективних рішень; 

– вибір єдиного рішення. 

Для вирішення даної проблеми необхідно роз-

крити сутність кожної операції, які виконуються на 

етапі пошуку рішення. 

 

1. Визначення допустимих (прийнятних) 

рішень. 

Операція отримання безлічі допустимих рі-

шень з початкової множини альтернативних варіан-

тів в залежності від характеру розв'язуваної задачі і 

ступеня формалізації інформації може виконуватися 

шляхом логічного мислення або із застосуванням фо-

рмального апарату. 

Тому автором зазначено, що можливі два під-

ходи до вибору допустимих рішень. Перший підхід 

заснований на неформальному «ручному» виборі рі-

шення. Виконання обмежень є необхідною умовою 

для вибору єдиного рішення. Другий підхід заснова-

ний на використанні при прийнятті рішень формаль-

них методів: ЕОМ, автоматизованих систем обробки 

даних, експертних систем прийняття рішень, еконо-

міко-математичних методів тощо. Він вимагає жорс-

ткої регламентації всіх процедур обробки даних, що 

не дозволяє поєднати операцію пошуку альтернатив-

них 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 допусти-

мих рішень до підмножини ефективних рішень здій-

снюється на основі вибору і аналізу переваг. Всі ефе-

ктивні 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 здійс-

нено тільки з залученням додаткової інформації, 

яка дозволяє всебічно оцінити цілі і показники їх до-

сягнення. 

Автором запропоновано з метою отримання 

єдиного рішення за відсутності критерію оптимально-

сті необхідно провести детальне опрацювання кожно-

го варіанта рішення з підмножини ефективних рішень. 

Це обумовлено наступними діями: 

1) більш повне уточнення всіх складових ча-

стин рішення: цілі, обмеження, варіанти дій з ура-

хуванням зміни до моменту прийняття рішення об-

становки, так, щоб кожен варіант був закінчений 

оригінальне, готове до реалізації рішення; 

2) вивчаються основні напрямки, шляхи та за-

соби досягнення поставлених цілей, а також наявні 

можливості: трудові, матеріальні, фінансові та інші 

ресурси, особливо враховується необхідність збере-

ження комерційної таємниці; 

3) досліджуються можливі варіанти взаємодії 

підрозділів і виконавців, що беруть участь в реаліза-

ції рішення; 

4) оцінюються наслідки від реалізації рішень. 

При цьому важливо знати не тільки цільові, а й побі-

чні 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 архі-

тектури», вул. Чернишевського, 24-а, м. Дніпро, Україна, 49000 

E-mail: oleksandrakononova@gmail.com 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Соловей І. С., Соловей І. М. 
 
Для проведення комплексної, справедливої 

оцінки конкурентоспроможності виробництва про-
дукції зернових і зернобобових культур потрібно 
враховувати ряд специфічних особливостей (відмін-
ності у технології виробництва врожаю, термінах йо-
го збирання, урожайності, собівартості, ціні, струк-
турі посівних площ тощо. 

Важливе значення має метод, який ґрунтується 
на теорії ефективної конкуренції та включає показни-
ки економічної діяльності, фінансового стану і ділової 
активності. До показників, що характеризують ефек-
тивність виробничої діяльності (ЕВД) входять: вироб-
ництво пшениці на 1 га зібраної площі, грн.; опе-
раційні витрати на 1 грн. чистого доходу, грн.; частка 
виробничої собівартості у повній собівартості реалізо-
ваного 1 ц пшениці, %; фондовіддача (вартість валової 
продукції у співставних цінах 2010 р./вартість основ-
них виробничих фондів), грн.; рентабельність ре-
алізації зерна, %. 

Фінансовий стан (ФС) галузі характеризують 
наступні показники: прибуток на 1 ц проданої пше-
ниці, грн.; прибуток на 1 га зібраної площі, грн.; при-
буток 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 показни-
ками: 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 конку-
рентоспроможності за кожним наведеним показни-
ком 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 здійс- 
нюється 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 – опе-
раційні витрати на 1 грн. чистого доходу, грн.; ЧС – 
частка собівартості у повній собівартості 1 ц реалізо-
ваного зерна, %; ФГ – фондовіддача (ВВП/ВОВФ га-

лузі), грн.; РП – рентабельність продукції (прибу-
ток/виручка), грн. 

Розрахунок групового індексу конкурентос-
проможності за показниками фінансового стану зер-
на (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 конкурентоспро-
можності можна розрахувати загальний індекс кон-
курентоспроможності 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 вироб-
ничої діяльності зернової галузі; ФС – значення кри-
терію фінансового стану галузі; ДА – значення кри-
терію 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; викори-
стання новітніх, ресурсозберігаючих технологій вироб-
ництва і зберігання продукції; державного регулювання 
ціноутворення, економічних відносин в АПВ; посилен-
ня його кооперації та інтеграції, підвищення платос-
проможного попиту населення. 

 

Соловей Ірина Степанівна, здобувач, кафедра обліку і правового забезпечення агропромислового вироб-
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ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ  

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 

Романова А. А. 
 

За останнє десятиріччя з’явилась велика кіль-

кість визначень туристичної інфраструктури. Біль-

шість вітчизняних науковців пов’язують туристичну 

інфраструктуру саме з матеріальним забезпеченням 

функціонування туристичної галузі. За умов розвитку 

інформаційного постіндустріального суспільства до 

традиційних компонентів туристичної інфраструкту-

ри додалися ще ті, що пов’язані зі зв’язком, можливі-

стю безперешкодних комунікацій та сервісу. 

Матеріальна інфраструктура включає заклади 

розміщення, транспорт і зв’язок, ресторани, торгово-

розважальні 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 можли-

вість споживачів скористатися ними. Але відмінність 

поняття туристичної інфраструктури від поняття турис-

тичного ресурсу полягає у тому, що інфраструктура ви-

значає цілеспрямований комплекс заходів і дій задля 

створення можливості комфортного використання та 

ознайомлення споживачів з туристичними ресурсами. 

Об’єкт дослідження – туристична інфраструк-

тура України.  

За даними Туристичного та Транспортного 

Форуму, туристична інфраструктура являє собою ла-

нцюг із транспортного забезпечення, соціальної та 

екологічної інфраструктури, які поєднуються на регі-

ональному рівні для створення привабливого турис-

тичного напрямку. 

Транспортна інфраструктура у даній взаємодії 

забезпечує доступ туристів з міжнародних та внутрі-

шніх ринків та включає в себе дороги, аеропорти, за-

лізниці, річкові та морські порти тощо.  

Соціальна інфраструктура пов’язана з розмі-

щенням туристів, а також наявність інших необхід-

них об’єктів, призначених для різних видів туристи-

чної діяльності та послуг, які приваблюють потен-

ційних туристів. Вона включає готелі, ресторани, 

конференц-центри, стадіони, галереї та інші об'єкти. 

Екологічна інфраструктура є природною цінні-

стю, 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 туристич-

ну 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 авіапереве-

зень; застаріла логістика залізничних напрямків та 

застарілий рухомий склад пасажирських потягів; 

скорочення кількості закладів розміщення, низька кі-

лькість категоризованих закладів розміщення; несу-

часний зв’язок. 

Необхідні заходи для удосконалення туристи-

чної матеріальної інфраструктури: розділення госпо-

дарських функцій і функцій державного управління 

на залізничному транспорті, впровадження європей-

ської вертикально інтегрованої моделі управління га-

луззю; оновлення застарілого рухомого складу заліз-

ничного транспорту; більш повне задоволення попи-

ту населення на послуги з перевезень залізничним 

транспортом; запровадження онлайн-бронювання за-

лізничних квитків; активізація залучення інвестицій у 

розвиток річної інфраструктури, будівництва морсь-

ких та річних вокзалів, запуск регулярних пасажир-

ських суден між туристичними містами України; 

удосконалення системи експлуатації автошляхів че-

рез запровадження довгострокових контрактів на 

утримання доріг на основі кінцевих результатів; за-

безпечення збереження і захисту доріг від передчас-

ного їх руйнування; розвиток річкової інфраструкту-

ри для зменшення навантаження автошляхів; продо-

вження курсу на лібералізацію повітряного сполу-

чення, підписання Угоди про спільний авіаційний 

простір з ЄС; запровадження нових логістичних рі-

шень для використання транзитного потенціалу тра-

нспортної системи України. 

Для ефективного та сталого розвитку вітчиз-

няної туристичної індустрії потрібне інтенсивніше 

інвестування в модернізацію інфраструктури. Інвес-

тування може відбуватися як з державного, місцевого 

бюджетів, так і за рахунок державно-приватного пар-

тнерства. Проте, більша частина фінансування має 

відбуватися з державного бюджету. Підвищення рів-

ня розвитку туристичної інфраструктури може спри-

яти збільшенню ефективності виробництва та розпо-

ділу туристичних послуг, а в деяких випадках, таких 

як віддалені пункти призначення, збільшення пропо-

зиції туристичних послуг. Для існування на конкуре-

нтному туристичному ринку, який стає дедалі все 

більш динамічним та вимогливим, питання підви-

щення конкурентоспроможності стає ключовим. У 

зв’язку з цим інвестиції у розвиток туристичної ін-

фраструктури стають важливим компонентом конку-

рентоспроможності туризму. 
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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 трав-

матології. На даний момент існує багато методів оп-

тимізації остеорепарації. Використання збагаченої 

тромбоцитами плазми в цій галузі займає одну із пе-

редових позицій в сучасній медицині. 

Об’єктом нашого огляду є збагачена тромбо-

цитами плазма (англ. platelet-richplasma, PRР). Це 

плазма крові з підвищеним вмістом тромбоцитів. 

Тромбоцити містять безліч факторів росту і цитокі-

нів, хемокінів і багато інших білків, які позитивно 

впливають на біологічні процеси, що лежать в основі 

репаративної регенерації тканин опорно-рухової сис-

теми (запалення, ангіогенез, міграція, проліферація, 

диференціація клітин, а також синтез ними компоне-

нтів міжклітинного матриксу). Отже PRP сприяє 

проліферації клітин, ефективному протіканню при-

родних 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 збере-

женні оптимального кількісного і якісного співвід-

ношення всіх факторів росту. Безпека, ефективність і 

економічна доцільність PRP досить широко висвіт-

лені в науковій літературі. Однак суттєвим недоліком 

PRP є відсутність міцності, тому зусилля вчених зо-

середжені на вирішенні цієї проблеми.  

На сьогодні існує великий обсяг робіт щодо 

використання PRP при різних патологічних станах 

опорно-рухової системи: незрощення переломів, по-

довження стегнової і великогомілкової кісток, діст-

ракційний остеогенез, спонділодез, хірургічні опера-

ції і артропластика суглобів та ін. Також PRP вико-

ристовують при гнійно-запальних процесах кісткової 

тканини. Але найбільше значення має використання 

збагаченої тромбоцитами плазми для заповнення де-

фектів великого розміру (у хворих зі значним діаста-

зом уламків кісток після остеотомії або з великими 

порожнинами після резекції пухлин). Великі споді-

вання покладаються на використання PRP у дітей з 

різними патологіями системи опори та руху. Тому що 

дітей використання пластичних матеріалів ускладню-

ється передчасним лізисом трансплантатів, пов’яза- 

них з імунологічною реакцією дитячого організму на 

трансплантат. 

Біоматеріали для пластики кісткових дефектів 

можуть бути як біологічного (ксено-, алло-і аутот-

рансплантати), так і небіологічного походження 

(метали, кераміка, біоскло і ін.). Усі замісні матеріа-

ли мають певні переваги і недоліки, які детально 

описані в літературі. Застосування PRP сумісно з рі-

зними матеріалами кісткової пластики було дослі-

джено на різних моделях. Однак отримані результа-

ти доволі суперечливі. Було показано, як позитивні, 

так негативні ефекти сумісного використання збага-

ченої тромбоцитами плазми з різними матеріалами 

кісткової пластики. Деякі вчені, на основі своїх дос-

ліджень, припускають, що результат лікування мо-

же визначати саме оптимальна потрібна комбінація 

характеристик імплантаційного матеріалу з необ-

хідними властивостями PRP. У зв'язку з цим особ-

ливий інтерес сучасних досліджень представляє ви-

значення такої комбінації. Для цього слід підібрати 

тип біоматеріалу, відповідні фізико-хімічні власти-

вості якого у сполученні з оптимальним кількісним 

співвідношенням PRP дозволять максимально про-

явити всі властивості, якими наділена збагачена 

тромбоцитами плазма. 

Крім того, можна припустити, що викорис-

тання PRP в поєднанні з остеопластичними матері-

алами, насиченими мезенхімальними стовбурови-

ми клітинами і факторами росту, дозволить макси-

мально наблизити характеристики створених біо-

інженерних конструкцій до природних фізіологіч-

них і анатомічних характеристик кісткової ткани-

ни, тобто домогтися так званої «віталізаціі» транс-

плантата.   
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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 міс-

це в структурі захворюваності та смертності від злоя-

кісних новоутворень серед жінок. Лікування хворих з 

прогностично несприятливими молекулярними під-

типами (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 за-

хворювання 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 взаємо-

дії організму та пухлини сприятиме успіху на шляху 

підвищення ефективності терапії пацієнтів, в тому 

числі на РГЗ. 

Об’єкт дослідження – метастатичний рак гру-

дної 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 гру-

пи порівняння обстежено 20 практично здорових жі-

нок (ПЗЖ) відповідного віку. Фенотипічні характерис-

тики лімфоцитів периферичної крові (ПК) визначали 

методом проточної цитофлуориметрії з використан-

ням наступних моноклональных антитіл: CD3-FITC/ 

CD16CD56-PE, CD4-FITC, CD8-FITC («Becton Dickin-

son», США), CD25-РС5, CD127-PE («Beckman Coul- 

ter», США). Облік результатів імунофенотипування 

лімфоцитів ПК проводили на проточному цитофлуо-

риметрі FACScan («Becton Dickinson», США) за допо-

могою програми «Cell Quest». Імуногістохімічне дос-

лідження тумор-інфільтруючих лімфоцитів здійсню-

вали на депарафінізованих зрізах пухлин РГЗ з вико-

ристанням моноклональных антитіл до CD4 і CD8 

(«Dako», Данія). Для візуалізації продуктів імуногісто-

хімічної реакції застосовували систему детекції 

EnVisionTM FLEX («Dako», Данія). Кількість CD4
+
- та 

CD8
+
-лімфоцитів аналізували у 10 полях зору та ви-

значали у відсотках. 

Результати дослідження демонструють, що 

популяційний склад Т-лімфоцитів ПК у хворих на 

тричі негативний РГЗ характеризується низьким рів-

нем Т-хелперів (CD4
+
) (34,6±3,4 % проти 42,5±1,6 % 

у ПЗЖ, р=0,038), в той час як у хворих на люміналь-

ний В Her2/neu негативний РГЗ відносна кількість  

Т-хелперів реєструється в межах нормальних зна-

чень. Не залежно від молекулярного підтипу пухлини 

у хворих на РГЗ відсоток цитотоксичних Т-лімфо- 

цитів (CD8
+
) серед циркулюючих Т-клітин відповідає 

аналогічному показнику у ПЗЖ. Не відрізняються гру-

пи хворих і за вмістом природних кілерних Т-лім- 

фоцитів (CD3
+
CD56

+
CD16

+
), рівень яких на тлі захво-

рювання суттєво не змінюється. Кількість регуляторних 

Т-лімфоцитів (CD4
+
CD25

high
CD127

low-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 показ-

ник (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: кі-

лькість 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 негативно-

му та люмінальному В Her2/neu негативному підти-

пах пухлини. Проте в обох групах хворих в запаль-

ному інфільтраті пухлини домінуючою субпопуляці-

єю Т-лімфоцитів є Т-хелпери.  

Висновки. Хворі на метастатичний тричі не-

гативний та люмінальний В Her2/neu негативний 

РГЗ мають певні особливості імунологічного профі-

лю як на системному, так і локальному рівні. Пода-

льші дослідження імунореактивності організму та-

ких хворих надасть можливість визначати індивіду-

альні особливості перебігу захворювання для пер-

соніфікації лікування.  
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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 порушення-

ми, а безпосередньо оперативне втручання супрово-

джується тракціями і компресією життєво важливих 

органів та великих рефлексогенних зон.  

Інтраопераційний торакальний паравертебра-

льний блок (ІТПБ) є альтернативним доповненням 

системного знеболення для пацієнтів після торакото-

мічних оперативних втручань.  

Мета дослідження – поліпшити якість післяо-

пераційного знеболення хворих після торакотомічних 

операцій шляхом розробки методу раціонального ін-

тра- та післяопераційної аналгезії.  

Об’єктом дослідження були пацієнти із за-

хворюваннями органів грудної клітини, що потребу-

вали анестезіологічної допомоги під час оперативно-

го втручання торакотомічним доступом з послідую-

чою післяопераційною аналгезією. 

Методи дослідження. Дослідження проведено 

на 62 пацієнтах, оперованих в торакальному центрі 

Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Склі-

фосовського в 2015–2016 роках з приводу захворю-

вань органів грудної порожнини. Пацієнти були розді-

лені на дві групи: групу дослідження (32 хворих), та 

контрольну групу (30 хворих). В обох групах післяо-

пераційна аналгезія забезпечувалась системним вве-

денням наркотичних та нестероїдних протизапальних 

засобів. Пацієнтам групи дослідження виконувалась 

ІТПБ. Пацієнти обох груп не відрізнялись за віком, 

статтю, ризиком за шкалою American Society of Anes-

thesiologists (ASA), вагою, тривалістю операції. 

Вік пацієнтів групи дослідження становив 

49,07±8,61 років, в контрольній 51,14±7,43 років. Спів-

відношення 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 дослі-

дження проти 74,02±6,25 в контрольній групі, трива-

лість оперативного втручання складала 104,7±13,1 в до-

сліджуваній групі та 94,4±11,07 в контрольній. 

Всім хворим було проведено повне клініко-

лабораторне обстеження, пульсоксиметрія, кардіомо-

ніторинг, моніторинг артеріального тиску, контроль 

діурезу. Досліджувались тривалість штучної вентиля-

ції легенів (ШВЛ), строки видалення ендотрахеальної 

трубки (ЕТТ), показники артеріального тиску та час-

тоти серцевих скорочень. Інтенсивність больового си-

ндрому 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: пе-

ред ушиванням рани з боку грудної порожнини про-

водилась блокада міжреберних нервів вище та нижче 

торакотомічного розрізу 5 мл 0,5 % бупівакаїну з до-

даванням 2,5 мг морфіну.   

Результати дослідження. Показники вираже-

ності больового синдтома за шкалою VAS в групі дос-

лідження 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 післяо-

пераційний період супроводжувався більш стабіль-

ними показниками гемодинаміки та меншою часто-

тою серцевих скорочень, що свідчило про більшу 

адекватність аналгезії. 

Потреба в післяопераційній вентиляційній під-

тримці та тривалість ШВЛ в групі контролю була бі-

льшою 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 нар-

котичних анальгетиків на заключних етапах оператив-

ного втручання та в ранньому післяопераційному пе-

ріоді. З цієї ж причини можливість видалення ЕТТ в 

контрольній групі виникала на 36,4 % пізніше і стано-

вила 84,3±7,6 хв. порівняно з 53,6±7,1 хв. в досліджу-

ваній групі, що також було пов’язано з можливістю 

більш глибокого дихання на фоні адекватнішої анал-

гезій у пацієнтів цієї групи. 

Висновки. Отримані результати свідчать, що 

застосування методики ІТПБ забезпечує більш гли-

боку та адекватну аналгезію після торакотомічних 

оперативних втручань, що супроводжується стабіль-

нішими показниками гемодинаміки, меншою трива-

лістю післяопераційної ШВЛ, більш ранньою мож-

ливістю видалення ЕТТ та подальшого адекватного 

самостійного дихання пацієнтів. 
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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 характеризу-

ються ураженням структур скронево-нижньоще-

лепного суглоба (СНЩС) і (або) жувальної мускула-

тури. Інколи СНР можуть бути частиною загального 

больового синдрому пацієнта, без ураження структур 

СНЩС та м’язів щелепно-лицевої ділянки. 

Дослідники виділяють стоматогенну, оклюзій-

ну, психогенну, загальносоматичну та постуральну 

теорії розвитку СНР. Існує ряд хвороб, симптоми 

яких імітують СНР, що вимагає ретельної диферен-

ційної діагностики між СНР та хворобами, що їх імі-

тують. Тому, для якісної діагностики СНР лікар-

стоматолог, зазвичай, витрачає багато часу та зусиль. 

Жоден із запропонованих у літературі протоколів, ді-

агностичних інструментів та тестів СНР не визнано 

остаточним методом дослідження, часто вони є гро-

міздкими 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 знач-

ної кількості хвороб, що імітують СНР, для стандар-

тизації обстеження та проведення диференційної діа-

гностики 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 зро-

зумілими при наступних відвідуваннях. 

На першу сторінку карти обстеження винесені 

ключові пункти, необхідні для перегляду в усі насту-

пні візити пацієнта. Після заповнення паспортної ча-

стини необхідно зазначити основну причину звер-

тання, що слугує вказівником для подальшого на-

прямку опитування. Виділено чотири основні скарги: 

біль в ділянці СНЩС/м'язів, шуми у СНЩС, обмеже-

не 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 за-

повнюють бланк “перенесені та супутні хвороби”, де, 

окрім загальносоматичних хвороб, зазначають наяв-

ність головного болю, травматичних видалень 38/48 

зубів, інтубаційних наркозів, ортодонтичного ліку-

вання, 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 мо-

жливий СНР і він потребує подальшого обстеження. 

Частина “об’єктивне обстеження” включає зо-

внішньоротове обстеження, пальпацію жувальних 

м’язів, грудинно-ключично-соскоподібних м’язів, 

м’язів шиї. Далі проводять латеральну та постеріаль-

ну пальпацію СНЩС при різних рухах нижньої ще-

лепи, вимірюють ступінь відкривання рота (норма 4–

5 см) та оцінюють траекторію руху нижньої щелепи 

(норма, девіація або дефлекція). При внутрішньоро-

товому обстеженні заповнюють зубну формулу, при-

діляючи увагу прикусу та стабільності оклюзії. Для 

більш детальної діагностики оклюзії проводять ана-

ліз діагностичних і контрольних гіпсових моделей 

щелеп в артикуляторі. На заключному етапі прово-

дять спеціальну “провокаційну пробу” на наявність 

запального процесу в СНЩС. 

Частина “результати додаткового обстеження” 

включає опис ортопантомографії, зонографії, ком- 

п’ютерної томографії, магнітно-резонансної томо-

графії 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: стоматоло-

га-хірурга, ортодонта, терапевта, оториноларинголо-

га, невропатолога, ревматолога, фізіотерапевта, пси-

хотерапевта. 

Перед кінцевим діагнозом зазначають прове-

дене попереднє лікування, його результат та хвороби 

з якими проводиться диференційна діагностика. 

Запропонована карта обстеження пацієнта з пі-

дозрою на СНР є зручною у використанні, логічною та 

наглядною, заощаджує час і зусилля лікаря при щоден-

ному 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 виника-

ють дрібні крововиливи у слизовій травмованих віру-

сом відділів. У відповідь виникає інфільтрація слизової 

бронхів та бронхіол мононуклеарами, надалі відбува-

ється виразкування слизової, інфільтрація перібронхіа-

льного простору та альвеолярної стінки лімфоцитами, 

некротичний бронхіоліт, дифузне альвеолярне ура-

ження, виражений набряк, фіброз уражених альвеоля-

рних перетинок (гіаліноз), а надалі міліарні (вузликові) 

або інтерстиційні некротичні пневмонії. При сприят-

ливому завершенні у тканині легень визначаються по-

одинокі або множинні дрібні вогнища склерозу.  

Не секрет, що прижиттєвий посів на флору та 

чутливість займає багато часу та найчастіше резуль-

тат отримують після смерті або виписки пацієнта, а 

також він може бути ложно позитивний. Методика 

ПЛР дорога, а держава ще не проводить це обстежен-

ня безкоштовно. Також відомо, що пневмонії вірусної 

етіології найчастіше мають фульмінантний перебіг, 

що не дає змоги виявити збудника в організмі хворо-

го прижиттєво та ускладнює достовірність посмерт-

ної 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 ме-

тодів диференціальної діагностики при морфологіч-

ному дослідженні летальних випадків вірусних та ба-

ктеріальних пневмоній. 

Вирішення цієї проблеми можливе при додат-

ковому проведенні імуногістохімічного дослідження 

аутопсійного матеріалу легень з визначенням актив-

ності маркерів pan CK, CD34 та CD68. Використання 

цієї методики збільшує достовірність та прискорює 

час постановки патологоанатомічного діагнозу у спі-

рних 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 вірус-

ну, 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 про-

ведено фарбування методом постановки шик реакції(з 

метою виключення випадків з бактеріальною флорою) 

та за методикою Ван-Гізону (щоб визначитися із фа-

зою альвеолярного ушкодження і, відповідно стадією 

пневмонії та її давністю). В подальшому у випадках з 

ознаками вірусного ушкодження було додатково про-

ведено іммуногістохімічне дослідження з визначенням 

активності маркерів pan CK,CD34 та CD68. 

У 18ти випадках в обстеженому матеріалі ви-

явлено ознаки альвеолярного ушкодження. За допо-

могою постановки ШИК реакції з них було виявлено 

8 випадків з ознаками дифузного альвеолярного уш- 

кодження без бактеріальної флори. При визначенні 

активності імуногістохімічного маркера CD 68 у цих 

зразках легеневої тканини було ідентифіковано віру-

сний антиген у альвеолярних макрофагах (8 з 8ми ви-

падків). При постановці реакції з маркером CD34 у 

зразках легеневої тканини було ідентифіковано віру-

сний антиген у частково злущеному ендотелії артері-

ол (6 з 8-ми випадків). За допомогою реакції з pan CK 

було підтверджено наявність альвеолярного ушко-

дження епітелію бронхіол (5 з 8ми випадків). 

Отримані результати надають можливість 

морфологічно та топографічно виявити ознаки вірус-

ного ушкодження різних відділів легень, визначитися 

із стадією та формою пневмонії. Вони доводять наяв-

ність вірусних агентів у різних відділах легеневої 

тканини у досліджених випадках. Висновки цих дос-

ліджень збігаються з результатами досліджень зару-

біжних колег.  

У той час, коли стандартні методики фарбу-

вання надають можливість встановити лише наяв-

ність пошкодження легеневої тканини (фазу диффуз-

ного альвеолярного ушкодження), додаткова постано-

вка реакції з іммуногістохімічними маркерами CD68, 

CD34 та pan CK при постановці посмертного патоло-

гоанатомічного діагнозу надає можливість збільшити 

достовірність ідентифікації вірусної пневмонії за до-

помогою додаткового імуногістохімічного досліджен-

ня зразків легеневої тканини з цими маркерами. Вико-

ристання цієї методики також скоротить час дослі-

дження та постановки діагнозу у летальних випадках 

при тяжкому фульмінантному перебігу пневмоній та 

гострому респіраторному дістресс синдромі. 
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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 хво-
роби нижніх кінцівок (ВХНК). Це пояснюється мало-
травматичністю, добрим естетичним ефектом та ко-
роткими 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 фототер-
мічному ушкодженні стінки судини за допомогою 
лазерного випромінювання з певною довжиною хви-
лі, яке передається по еластичному світловоду до зо-
ни коагуляції. Лазерна енергія викликає локальний 
термічний опік, вапоризацію (закипання крові і утво-
рення бульбашок пари з температурю 100 

o
C), коагу-

ляцію та карбонізацію крові і стінки судини. Наслід-
ком термічної дії лазерного випромінювання є пер-
винне склеювання стінок коагульованої судини при 
еластичній компресії кінцівки після втручання та на-
ступним фіброзним переродженням. 

Активне впровадження в клінічну практику 
ЕВЛК привело до швидкого накопичення інформації 
щодо виникнення ряду ускладнень методики, зокре-
ма сегментарних тромбофлебітів, екхімозів, гіперпіг-
ментації шкіри, парестезій, паравазальних опіків. 
Окремо виділяють специфічні ускладнення, причи-
ною яких є сама лазерна вапоризація та коагуляція. 
Зокрема, при ультразвуковому контролі під час коа-
гуляції в робочій зоні світловоду виявляють множин-
ні бульбашки газу. Вони переміщуються у проксима-
льному напрямку від торця світловоду і через сафе-
но-феморальне гирло потрапляють у глибокі вени. 
Далі продукти лазерної коагуляціїі і вапоризації по-
падають в нижню порожнисту вену, мале коло кро-
вообігу та судини головного мозку. У ранньому піс-
ляопераційному періоді більшість пацієнтів (83 %) 
відмічають неприємний присмак у роті, біль голови, 
запаморочення, нудоту, важкість при диханні, незду-
жання. Дані симптоми утримуються протягом 6– 
7 днів після операції і ускладнюють протікання ран-
нього післяопераційного періоду. Таким чином, про-
явом феномену лазерної вапоризації та коагуляції є 
специфічні для нього діагностичні та клінічні післяо-
пераційні симптоми. 

Для профілактики ускладнень ЕВЛК допов-
нюють кросектомією. Проте кросектомія зменшує, 
але не попереджує і не виключає ризик розвитку спе-
цифічних ускладнень у зв’язку з тим, що бульбашки 
газу разом з продуктами лазерної вапоризації, фото-
коагуляції і карбонізації можуть попадати в глибоку 
венозну систему через перфорантні вени на стегні і 
гомілці. Варто відмітити, що ряд авторів, які прово-
дять 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 продук-
тами вапоризації, коагуляції і карбонізації, які попа-
дають із робочої зони через венозну систему у мале 
коло кровообігу та судини головного мозку. 

Запропоновано спосіб профілактики виник-
нення специфічних ускладнень ендовенозного лазер-
ного лікування варикозної хвороби шляхом активно-
го видалення продуктів лазерної вапоризації, коагу-
ляції і карбонізації, які утворюються на робочому кі-
нці світловоду в час коагуляції з метою мінімізації 
попадання їх у центральну венозну систему. 

Поставлена задача вирішується шляхом актив-
ного видаленням продуктів вапоризації і карбонізації 
із просвіту коагульованої вени через дренажний ка-
нал, розміщений у двохпросвітному еластичному по-
рожнистому катетері співвісно із світловодом і 
з’єднаний з джерелом вакууму. 

Виконання способу ілюструє наступний прик-
лад. Пацієнтка Д., 34 роки. Д-з: Варикозне розши-
рення підшкірних вен правої нижньої кінцівки. ХВН 
за класифікацією CEAP – С3. Прогресування варико-
зу пов’язує з двома вагітностями. За даними УЗД – 
неспроможність устіального клапану, вертикальний 
та горизонтальний рефлюкси, неспроможні перфора-
нти гомілки. Операція під тумесцентною анестезією 
та УЗ контролем. В ділянці медіальної кісточки у ве-
ну ввели двохпросвітний катетер із світловодом і 
провели до сафено-феморального гирла. Світловод 
під’єднали до коагулятора, а дренажний катетер – до 
хірургічного відсмоктувача. ЕВЛК апаратом «Ліка-
хірург», довжина хвилі 1470 нм, потужність 9 Вт. 
Одночасно включили відсмоктувач і лазерний коагу-
лятор. 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 коагу-
ляції із просвіту коагульованої вени попереджує мо-
жливість 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. Вакуум-
на евакуація продуктів фотокоагуляції не ускладнює і 
не продовжує часу проведення операції. Активне ви-
далення продуктів лазерної фотокоагуляції покращує 
протікання раннього післяопераційного періоду, що 
має особливе значення при амбулаторному виконанні 
втручання. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРОМБОЦИТАРНОЇ АУТОЛОГІЧНОЇ ПЛАЗМИ 

В ЛІКУВАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗУ 

 

Хіміон Л. В., Гаврилюк Г. О. 
 

Остеоартроз (ОА) – є найпоширенішою фор-

мою 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 моло-

дому віці є травматичне ушкодження, яке в 35,5–

69,75 % випадків передує розвитку артрозних змін. 

Найчастіше доводиться стикатися з травмами колін-

ного суглобу, які складають 2,29 випадків ушко-

джень на 1000 населення з найбільшим рівнем трав-

матизації у віці від 15 до 24 років. 

На сучасному етапі лікування ОА включає ком-

плекс немедикаментозних втручань (механічне розва-

нтаження враженого суглобу, фізіотерапія, навчання 

пацієнта), медикаментозну терапію (знеболюючі та 

протизапальні препарати, хондропротектори) та орто-

педичне і хірургічне лікування. Однак, навіть при за-

стосуванні комплексного підходу, найближчі резуль-

тати не хірургічного лікування ОА визнаються неза-

довільними у 14 % хворих, а віддалені – у 48 %. 

Одним з перспективних методів лікування ОА 

є використання регенеративної терапії, а саме препа-

ратів аутологічної нативної плазми, до складу якої 

входять нативні фактори росту, які відіграють в важ-

ливу роль в клітинній диференціації та регенерації 

різноманітних тканин. 

Мета: вивчити ефективність та безпеку вико-

ристання 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 післядип-

ломної 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 по-

сттравматичним ОА колінних суглобів (рентгенологі-

чна стадія І–ІІ, за класифікацією Kellgren-Lawrence) в 

перші 5 років після травми. В дослідження не включа-

лись пацієнти з будь-якими тяжкими захворюваннями 

внутрішніх органів, які б могли вплинути на результа-

ти дослідження, а також хворі з іншими захворюван-

нями суглобів та пацієнти після оперативних втручань 

на колінному суглобі. У дослідження було вклю- 

чено 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 гру-

пу було включено 32 пацієнти з посттравматичним ОА 

колінних суглобів, які отримували комплексне ліку-

вання ОА згідно сучасних рекомендацій (нестероїдні 

протизапальні препарати, фізіотерапія, лікувальна фіз-

культура) в комбінації з внутрішньосуглобовими 

ін’єкціями ТАП (3 ін’єкції з інтервалом 3–5 днів) (за-

гальний об’єм плазми – 12–15 мл, середній титр тром-

боцитів – 1280–1320±22.1×10
9
), у 2 групу було вклю-

чено 28 пацієнтів з тим же діагнозом, які отримували 

лише стандартне лікування ОА. Клінічна оцінка ре-

зультатів терапії пацієнтам обох груп проведена шля-

хом аналізу функціонального індексу WOMAC до по-

чатку лікування, через 1, 6 та 12 місяців після першого 

курсу лікування. Пацієнти обох груп були порівню-

ванні за віком, статтю, стадією захворювання та поча-

тковим 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 відмі-

чалась позитивна динаміка клінічних проявів ОА, 

здебільшого за рахунок зменшення болю та покра-

щення функціональної активності (індекс WOMAC 

(21,1±1,13) та (22,5±0,96); р>0,05, в 1 та 2 групах від-

повідно).  

У віддаленому періоді спостереження пацієнти 

1 групи продемонстрували кращій результат порів-

няно з 2 групою переважно за рахунок зменшення 

болю, скутості, зменшення частоти та тривалості за-

гострень 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 ліку-

вання було віднесено больові відчуття в місці ін’єкції 

у 8 пацієнтів. Будь яких інших небажаних явищ та 

ускладнень під час лікування та періоду спостере-

ження виявлено не було. 

Застосування ТАП в комплексному лікуванні 

посттравматичного ОА колінних суглобів у пацієнтів 

молодого віку дозволяє підвищити ефективність те-

рапії в порівнянні зі стандартною терапією ОА, пере-

важно за рахунок зменшення болю та скутості, пок-

ращення фізичної активності, та зменшення кількості 

загострень ОА. 

Для з’ясування достовірності отриманих ре-

зультатів необхідно проводити подальше дослідження. 
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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 мно-

гих лет является главной причиной смертности насе-

ления во многих экономически развитых странах. 

Ежегодно от них умирают примерно 460 тыс. чело-

век. Больше всего смертей наступает вследствие 

ишемической болезни сердца – более 300 тыс. случа-

ев вгод. В связи с этим, основная задача – снижение 

смертности у больных с различными формами ИБС. 

Показано, что хроническое воспаление является мар-

кером развития глобальной эндотелиальной дис-

функции и может быть связана с повышенным 

риском развития сердечно-сосудистых осложнений у 

больных с ИБС.По данным многочисленных рандо-

мизированных исследований очень перспективным 

направлением является изучение новых биомаркеров 

воспаления для выявления пациентов высокого риска 

в популяции. Особое внимание требуют такие био-

маркеры воспаления как P-селектин и галектин-3. 

Объект исследования новые биомаркеры вос-

паления 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 кли-

нической 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 со-

путствующего сахарного диабета.  

Для постановки диагноза ИБС использова-

лась классификация Украинской ассоциации кар-

диологов. Диагноз ИБС установлен на основании 

тщательного клинического обследования больных, 

сбора анамнеза, лабораторных исследований .Мы 

также изучали уровни новых биомаркеров воспале-

ния в плазме: галектина-3 и Р-селектина у больных 

с ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа на 

базе Центральной научно-исследовательской лабо-

ратории Харьковская медицинская академия после-

дипломного образования.  

Для количественного определения Р-селектина 

был использован набор реагентов HumansP-selectin- 

PlatinumElisa. Минимальная определяемая концен-

трация Р-селектина составляла 0,2 нг/мл. Для коли-

чественного определения человеческого Г-3 был ис-

пользован набор «Человеческий галектин-3 Elisa» 

(eBioscence, США). Минимальная определяемая кон-

центрация Г-3 составляла 0,12 нг/мл. Забор материа-

ла (крови) осуществлялся в вакуумную систему с 

блокатором реакции свертывания крови. Цельная 

кровь должна быть доставлена в лабораторию в тече-

ние 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 шунтиро-

вания. Была выявлена недостоверная тенденция к уве-

личению уровня Галектина-3 у больных после аорто-

коронарного шунтирования. В группе больных ИБС, 

перенесших аортокоронарное шунтирование, уровень 

Р-селектина был достоверно и значительно выше по 

сравнению с больными не переносившими аортокоро-

нарное шунтирование (127,87±23,5 нг/мл и 85,65± 

±26,8 нг/мл соответственно, р<0.05). Также отмеча-

лось достоверное и увеличение уровня hs-СРБ в груп-

пе больных ИБС, перенесших аортокоронарное шун-

тирование по сравнению с больными, не переносив-

шими аортокоронарное шунтирование (7,56±3,2 мг/мл 

и 6,02±2,0 мг/мл соответственно, р<0.05). Уровни Га-

лектина-3 в плазме больных не отличались в группах 

больных в зависимости от перенесенного аортокоро-

нарного шунтирования. 

Уровни биомаркеров воспаления также были 

тесно связаны с тяжестью и клиническим течением 

ИБС и сахарного диабета 2 типа, так как степень по-

ражения коронарных артерий по данным ангиогра-

фического исследования была достоверно связана с 

активацией системного воспаления, причем, связь 

выявлена с количеством стенозированных артерий, 

но не со степенью стеноза. Так, максимальный уро-

вень Р-селектина в плазме, значительно превышав-

ший средний уровень у больных с ИБС и сахарным 

диабетом 2 типа, выявлен у больных со стенозом  

3-коронарных артерий, что связано с доминировани-

ем тромбоцитарной активации в системном воспале-

нии, при этом у больных со стенозированием 1 коро-

нарной артерии уровень Р-селектина был почти в  

2 раза ниже, чем в группе в целом. Что дает предпо-

сылки для определения уровня Р-селектина с целью 

выявления пациентов высокого риска развития сер-

дечно-сосудистых событий. 
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ПОШИРЕНІСТЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ TLR 9 ТИПУ У ХВОРИХ НА ІНФЕКЦІЙНИЙ 

МОНОНУКЛЕОЗ  

 

Лядова Т. І. 
 

На сьогоднішній день відомо, що імунна від-

повідь при інфекційній патології розвивається за-

вдяки факторам вродженого імунітету, який пред-

ставляє собою спадково закріплену систему захисту 

від патогенів, що забезпечує розпізнавання та елімі-

націю інфекційних агентів в перші години після їх 

вторгнення, та продукцію сигналів, що обумовлю-

ють формування специфічної імунної відповіді. 

Толл-подібні рецептори (Toll-like receptors, TLR), є 

основними сигнальними рецепторами, які експре-

суються внутрішньоклітинно і на поверхні клітин: 

нейтрофілах, макрофагах, дендритних клітинах, ен-

дотеліальних і епітеліальних клітинах, а також на-

туральних кілерах. Відмінності в генах, які контро-

люють захисні реакції організму, можуть визначати 

різний характер перебігу запальної відповіді та спе-

цифічних імунологічних реакцій при контакті з чу-

жорідними структурами. У першу чергу це стосу-

ється генів регуляторних молекул, які забезпечують 

початкові етапи розвитку запальної реакції: розпі-

знавання патогена, проведення внутрішньоклітин-

ного активаційного сигналу та синтез медіаторів за-

пальної реакції.  

Мета дослідження. Дослідити частоту полі-

морфізму -1486Т/С гену TLR-9 у хворих на інфекцій-

ний мононуклеоз (ІМ), викликаний вірусом Епштей-

на-Барр. 

Об'єкт дослідження: інфекційний мононук-

леоз, хронічна ВЕБ-інфекція. 

Робота виконана на кафедрі загальної та клініч-

ної імунології та алергології медичного факультету Ха-

рківського національного університету імені В. Н. Ка-

разіна та клінічних базах кафедри Обласної клінічної 

інфекційної лікарні м. Харкова в 2009-2016 рр. в рамках 

науково-дослідної теми: «Вивчення ролі імунних, ауто-

імунних та метаболічних порушень в патогенезі та нас-

лідках інфекційного процесу, викликаного герпесвіру-

сами» № 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 гібриди-

заційно-флуоресцентною детекцією продуктів амп-

ліфікації використовували набори реагентів «Амплі-

сенс» (Росія). Виділення ДНК із зразків проводили за 

допомогою набору для виділення ДНК фірми «Ми-

нипреп» (Силекс М, Росія).  

Результати досліджень опрацьовано методом 

варіаційної та кореляційної статистики з використан-

ням програми «Statistica 10.0 for Windows». Для кож-

ного варіаційного ряду розраховували середню ари-

фметичну (М), середнє квадратичне відхилення (σ), 

середню помилку середньої арифметичної (m). Також 

використовувалися методи параметричної й непара-

метричної статистики. Кількісний і якісний аналіз 

внутрішньосистемних і міжсистемних кореляційних 

зв’язків проводився з використанням методу кореля-

ційних структур та послідовного аналізу Вальда.  

Розподіл генотипів визначали, застосовуючи 

закон Харді-Вайнберга – закон популяційної генети-

ки, який дозволяє оцінити популяційний ризик гене-

тично-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 зустрі-

чаємості окремих генотипів виявило домінування ге-

нотипів СС та ТТ, порівняно з гетерозиготним гено-

типом ТС. Вивчення розподілу частот зустрічаємості 

поліморфізму -1486Т/С гену TLR-9 для різних гено-

типів продемонструвало специфічність змін для ге-

нотипу СС у хворих на ІМ та відсутність таких для 

генотипів ТТ та ТС.  

Наше дослідження щодо визначення поліморфі-

зму -1486 TLR-9 С/C, що пов'язано з захворюванням 

на ІМ, підтверджує важливу роль TLR-опосеред-

кованій сигналізації у патогенезі ВЕБ-інфекції. Дослі-

дження поліморфізму серед рецепторів, що прийма-

ють участь у розпізнаванні вірусу, буде необхідним 

для визначення генетичного фону, пов'язаного з ризи-

кам зараження, перебігом хвороби та можливих нас-

лідків 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 ча-

стіше ніж в контрольній групі виявляється полімор-

фізм -1486Т/С гену TLR-9. 

2. Розподіл частот зустрічаємості поліморфіз-

му -1486Т/С гену TLR-9 дозволив становити асоціа-

цію генотипу СС з маніфестними формами ІМ.  
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ПСИХОІНФОРМАЦІЙНІ (ПСИХОТРОННІ) ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАХОДАХ ЩОДО  

НАДІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛУ, ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ОПЕРАТИВНО- 

БОЙОВОЇ 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 насе-

лення впливає комплекс інтенсивних тривало діючих 

стресогенних чинників, що призводить до напружен-

ня адаптаційних систем організму та виникнення у 

значної кількості осіб оперативно-бойової психічної 

травми (ОБПТ). Сподівання на стихійну, так звану 

«психологічну» реабілітацію, є утопічними. Адапта-

ція особистості до змінених вимог при виконанні 

професійних завдань і, згодом, у специфічних умовах 

цивільного життя, була і залишається провідною про-

блемою медико-психологічного забезпечення ефек-

тивної діяльності людини.  

Об’єкт дослідження: кадрові військовики, 

оперативний склад негласних розвідувально-пошуко- 

вих, оперативно-технічних підрозділів і оперативно-

бойових (партизанських) загонів, рятувальники, охо-

тники (добровольці), цивільне населення окупованих 

територій (понад 5 тис. осіб).  

Предмет дослідження: психологічні якості 

військовослужбовців, акцентуації характеру, нерво-

во-психічна нестійкість, прояви тривожних станів та 

депресивних розладів, ОБПТ, змінені стани свідомос-

ті (З.С.С.).  

Мета дослідження: впровадити у практичну дія-

льність військово-медичних і військово-психологічних 

служб силових відомств України результатів фун- 

дaмeнтaльних тa пpиклaдних дoслiджeнь колишньої 

Всесоюзної Проблеми № 9, що була затверджена Пос-

тановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 19.07.1985 р. № 700-

215сс/ОВ, відповідним Наказом КДБ СРСР № 0060 і 

Наказом МО СРСР № 00120, на різних етапах медичної 

евакуації в умовах техногенних аварій, природних ката-

строф, збройних конфліктів тощо.  

Методи дослідження: з квітня 1986 р. по т. ч. із 

застосуванням особистісного опитувальника "НПН-А" 

(нервово-психічна нестійкість – акцентуації), стандар-

тних методик психофізіологічного відбору і добору 

військових спеціалістів, психодіагностичних методик 

оцінки професійно важливих якостей особового складу 

військово-морського флоту і оперативного складу ор-

ганів МВС-СБУ, власних розробок, вивчено статисти-

чно значущу представницьку групу різних професій-

них і вікових категорій. Застосовувались, також, мето-

ди дебрифінгу та кризової інтервенції, групові й інди-

відуальні 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 що-

до своєчасного розпізнавання таких чинників.  

2. Впроваджені військово-медичні психоінфо-

рмаційні технології З.С.С. щодо запобігання ОБПТ, 

для збереження і підвищення боєздатності гласного і 

негласного апарату внутрішньої і зовнішньої розві-

док через: медитативні практики, свастичну і рунічну 

йогу, наркоаналіз, наркопсихотерапію, легендування 

біографії, холотропну трансформацію світогляду, ві-

дновлення після інтенсивної психоінформаційної во-

рожої обробки тощо.  

Висновки: 

1. Практична значущість і необхідність застосу-

вання військово-медичних психоінформаційних (пси-

хотронних) технологій доведена. 

2. Особи, які не проходили попередній психо-

фізіологічний відбір і добір, мають низький рівень 

адаптації до особливих умов оперативно-бойових за-

вдань, більш тривалий термін відновлення і складно-

сті медико-психологічної адаптації до специфічних 

умов цивільного життя; 

3. Після виконання оперативно-бойових за-

вдань спостерігаються: психологічне виснаження і 

різні варіанти бойової втоми у вигляді астено-деп- 

ресивного синдрому з суїцидними тенденціями, при-

хованої інвалідності, психопатизації, залежності від 

психоактивних речовин тощо, які купіруються і коре-

гуються застосуванням психоінформаційних (психо-

тронних) 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 про-

грами з використанням Вобензиму та курсу поверх-

невої багатоголкової аплікації за допомогою апліка-

тора М. Г. Ляпка для корекції прооксидантно-анти- 

оксидантних порушень. Об'єктом дослідження явля-

лися 90 хворих з коморбідним перебігом остеоартро-

зу (ОА) та хронічного панкреатиту (ХП). 

Задача: оцінити динаміку стану прооксидатно-

антиоксидантної системи у ході лікування хворих з ко-

морбідним перебігом ОА і ХП і встановити ефектив-

ність лікувальних програм із застосуванням системної 

ензимотерапії у поєднанні з рефлек-

сотерапією (РТ). 

90 пацієнтів із ОА в поєднанні 

із ХП, які лікувалися в період 2015–

2016 рр., у денному стаціонарі Тер-

нопільської міської клінічної лікарні 

№ 2. Серед них було 46 (51,2 %) чо-

ловіків віком (49,9±8,7) років та 34 

жінки (48,8 %) віком (52,6±6,2) ро-

ків. було поділено в залежності від 

програм лікування: І група (30 хво-

рих) отримувала загальноприйняте 

лікування (ЗПЛ); ІІ група (30 хво-

рих), окрім загальноприйнятого лі-

кування ЗПЛ, додатково отримувала 

препарат Вобензим по10 драже три-

чі на добу протягом місяця; ІІІ гру-

па (30 хворих) отримувала ЗПЛ+  

+препарат Вобензим по 10 драже 

тричі на добу протягом місяця + 14-

денний курс поверхневої багатогол-

кової різнометалевої аплікації за 

допомогою аплікатора Ляпка «Квадро» (розмір 117× 

×466 мм, крок голки 5,8 мм). Пацієнта вкладали на 

аплікатор, який розміщувався в ділянці хребта від 

шийного відділу до попереково-крижового, врахову-

ючі фізіологічні згини (шийний і попереково-кри- 

жовий лордоз, грудний кіфоз). Тривалість процедури 

складала 30 хв., проводилась 1 раз на день протягом 

14 днів. Оцінку параметрів прооксидантного статусу 

за рівнем малонового альдегіду (МА), оксидантно- 

го – за рівнем супероксиддисмутази (СОД), церулоп-

лазміну (ЦП), SH-груп, каталази. 

Після проведеного лікування відмічався найбі-

льший регрес порушень прооксидантно-антиокси-

дантного статусу під впливом прийому системної ен-

зимотерапії із додатковим застосуванням курсу пове-

рхневої багатоголкової різнометалевої аплікації у по-

рівнянні із результатами схеми лікування із викорис-

танням тільки Вобензиму та з результатами стандар-

тного лікування (рис. 1). 

 

Було доведено, що додавання до комплексної 

терапії хворих із коморбідним перебігом ОА і ХП 

комбінації курсу Вобензиму із курсом поверхневої ба-

гатоголкової аплікації і за допомогою аплікатора Ляп-

ка найбільшою мірою сприяло покращенню показни-

ків прооксидатно-антиоксидантного статусу у порів-

нянні із схемою лікування із включенням Вобензиму 

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 ме-

дичний університет імені І. Я. Горбачевського, вул. Довженка, 3А/1, м. Тернопіль, Україна, 46022 

 

Маєвська Тетяна Григорівна, викладач медичних дисциплін ІІ категорії, Ківерцівський медичний ко-

ледж, вул. Київська, 4, м. Ківерці, Волинська обл., Україна, 45200 

E-mail: medkoledge.kiv@gmail.com 

 

Недільська Наталія Олексіївна, викладач-методист вищої категорії медичних дисциплін, Ківерцівський 

медичний коледж, вул. Київська, 4, м. Ківерці, Волинська обл., Україна, 45200 

 

 
Рис. 1. Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантного 

статусу у ході лікування у хворих на ОА із супутнім ХП у  

порівнювальних групах 
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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 прак-
тичних позицій. Як правило, ця аномалія супрово-
джується порушенням прорізування зубів, їх скуп-
ченим положенням, поворотами за віссю, діасте-
мами, тремами, утворенням кіст. Серед інших, 
причиною ретенції зубів може бути транспозиція їх 
зародків, наявність надкомплектних зубів, що, за-
лежно від їх форми, кількості, місця розташування, 
призводить до розвитку поліморфічних деформа-
цій зубо-щелепної системи. Лікування кожного ви-
падку ретенції зубів, особливо, спричиненої над-
комплектними зубами, потребує індивідуального 
підходу залежно від віку пацієнта та топографії ро-
зташування ретенованих зубів. Об'єкт досліджен- 
ня – пацієнти з ретенованими зубами.  

Мета дослідження – аналіз даних щодо особ-
ливостей топографічного розташування ретенованих 
зубів, їх типізація та розпрацювання алгоритмів лі-
карських дій при виявленні ретенції, спричиненої 
надкомплектним зубом.  

Дослідження проведено на базі кафедри сто-
матології дитячого віку Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького в 
період з 2007 по 2016 роки. Для вирішення постав-
лених 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 роз-
ташування ретенованого зуба, визначали рівень ро-
зташування, кут його нахилу відносно оклюзійної 
площини, в ускладнених ситуаціях додатково приз-
начали 3D комп’ютерну томографію; за діагности-
чними моделями визначали форму зубних рядів, 

ступінь їх звуження і вкорочення (за методами  
А. Pont, Korkhauz), визначали дефіцит місця для ре-
тенованого зуба. 

Серед обстежених пацієнтів, у 59 (70,24 %) із 
них виявлено ретенцію окремих зубів, у решти – ре-
тенцію кількох зубів. Надкомплектні зуби переважно 
спричиняли ретенцію центральних різців і були ви-
явлені у 9 (10,71±3,4 %) пацієнтів.  

Топографічний аналіз особливостей розташу-
вання ретенованих зубів у кістковій товщі щелеп піс-
ля його узагальнення дозволив класифікувати ці осо-
бливості та виділити шість типів ретенції. 

Типи ретенції: 
І тип – ретенція зуба, розташованого вертика-

льно, з кутом нахилу його осі у секторі 85–95° до 
оклюзійної площини: а – з достатньою кількістю міс-
ця у зубному ряді; б – з дефіцитом місця; 

ІІ тип – ретенція зуба з відхиленням його осі 
медіально (35–85°) або дистально (95–135°) та змі-
щенням 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 змі-
щенням вестибулярно або орально більше 2 мм:  
а – з достатньою кількістю місця у зубному ряді;  
б – з дефіцитом місця; 

IV тип – горизонтальне або протилежне до на-
прямку 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 

Кіль-

кість,

n 

Тип ретенції 

Всьго І тип ІІ тип ІІІ тип 
IV тип V тип VI тип 

а б а б а б 

9 22 9 15 14 32 10 9 5 125 

%±m 7,2±2,3 17,6±3,4 7,2±2,3 12,0±2,9 11,2±2,8 25,6±3,9 8,0±2,4 7,2±2,3 4,0±1,7 100 

           

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

Це ортодонтична аномалія, котра потребує абсолю-
тно інших підходів до тактики лікування. До V типу 
належали 9 зубів, причиною ретенції яких були над-
комплектні зуби. Оскільки надкомплектні зуби різ-
няться поліморфізмом розміру, форми, розташуван-
ня, і виявляються у пацієнтів різного віку, нами ро-
зпрацьований алгоритм лікарських дій при лікуван-
ні пацієнтів з ретенцією зубів, спричиненою надко-
мплектним зубом (зубами). Поліморфізм розташу-
вання ретенованих зубів у щелепних кістках обумо-
влює необхідність індивідуального підходу у кож-
ному окремому випадку. 
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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 пато-

генезі якого важливу роль відіграють імунні зміни, 

тобто це імуно-цитокінозалежний дерматоз. Куріння 

хворих на псоріаз залишається поширеною звичною 

та багатогранною проблемою, яка має медичний, соці-

альний, психологічний і економічний аспекти. Відомо, 

що куріння значно впливає на особливості перебігу, 

клінічні вияви та прогноз багатьох захворювань внут-

рішніх органів і шкіри через суттєві зміни деяких біо-

хімічних показників, стан центральної та вегетативної 

нервової системи, а також імунний статус. 

В дослідженнях патогенезу псоріазу, зазвичай 

обмежувалися лише констатацією факту про можли-

вий негативний вплив ролі куріння на перебіг псоріа-

зу, але детально не досліджували можливість впливу 

її на перебіг та клінічні вияви дерматозу, патогенети-

чні імунологічні й нейровегетативні зміни. Це потре-

бує розробки комплексної терапії псоріазу у курців. 

Лікування псоріазу залишається нерозв'язаною про-

блемою, тому доцільно дослідити вплив куріння на 

провідні ланки патогенезу хвороби з подальшою роз-

робкою індивідуалізованій патогенетичної терапії.  

Об’єкт дослідження: хворі на псоріаз курці 

тютюну і хворі на псоріаз, які не зловживають курін-

ням, 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 зловжи-

вали куріння і 15 хворих на псоріаз, які не палили 

тютюн. Дослідження проводилось на базі Запорізько-

го обласного шкірно-венерологічного диспансеру в 

період 2016-2017 років. 

У сироватці крові визначали загальний білок, 

глюкозу, АсАТ, АлАТ, ліпідний обмін, рівень холес-

терину, ліпідів низької та високої щільності, фосфо-

ліпідів та тригліцеридів, а також NO-синтази по Ста-

ндартам 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 щільнос-

ті відповідно становили: (2,88±0,33) ммоль/л; (2,86± 

±0,86) ммоль/л і (2,94±0,68 ммоль/л, а високої щіль-

ності – (1,43±0,69) ммоль/л, (1,26±0,84) ммоль/л і 

(1,48±0,85) ммоль/л, що було статистично не вірогід-

но (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 вжи-

ваючих тютюн (при нормі – 54,1±0,32 г/л). При цьо-

му 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 рі-

вень 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 рі-

вень 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 біосин-

тез і метаболізм його в організмі є актуального про-

блемою теоретичної і практичної медицини. Він ви-

знаний найважливішим медіатором, опосредуючим 

широкий діапазон різноманітних фізіологічних і па-

тофізіологічних 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 біл-

ка/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 тера-

певтичної 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 підпа-

дають 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 загаль-

ного білку, що свідчить про негативний вплив курін-

ня на функцію печінки і ряд обмінних і регулюючих 

процесів організму, це потребує проведення патоге-

нетичної терапії для корекції цих порушень. 
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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 спричине-

них раннім початком статевого життя підлітків в по-

єднанні з низькою обізнаністю серед них що до су-

часних методів контрацепції. Для того, щоб розпочати 

роботу над створенням даної програми необхідно 

оцінити вихідний рівень знань підлітків з питань кон-

трацепції що є об'єктом проведеного дослідження.  

Метою дослідження є визначення основних 

проріх в знаннях молоді з того які є методи контра-

цепції та як правильно користуватися тими чи інши-

ми методами контрацепції для того щоб далі почати 

роботу по розробленню програми направленої на 

збереження репродуктивної функції підлітків приви-

ваючи їм норми статевої культури та попередження 

небажаної передчасної вагітності.  

Нажаль не достатньо приділяється уваги ви-

рішенню 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 вагітніс-

тю. Тригером для цього була катастрофічна ситуація, 

в 99 році на 1000 дівчат до 18 років вагітніли 94.5 чо-

ловік з них близько 60 % робили аборт. В 2010 році на 

стратегію зниження підліткової вагітності було виді-

лено 20,5 млн. фунтів проект включав низку заходів 

які були направлені на підвищення обізнаності насе-

лення з питань контрацепції та які проблеми зі здо-

ров’ям виникають у дівчаток з раннім сексуальним 

дебютом. Уряд Великобританії зробив сексуальну 

освіту обов'язковою і забезпечив всі школи відповід-

ними 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 сто-

сунки, 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 негото-

вністю нервової системи до таких стосунків; 

– зараження інфекціями, що передаються ста-

тевим шляхом, зокрема ВІЛ/СНІДом. 

Рання вагітність частіше має патологічний ха-

рактер, а в більшості випадків вона приводить до або-

ртів які в перспективі призведуть до безпліддя, пологи 

частіше мають ускладнення. Крім того, з’являється й 

інша проблема — соціальна. Підліток не готовий рос-

тити свою дитину, виховувати її, оскільки він іще сам 

потребує батьківської опіки. Важко переноситься 

рання вагітність і психологічно. Це призводить до то-

го що молоді батьки полишають свою дитину в поло-

говому будинку а то й ще гірше під впливом психое-

моційної перенапруги та післяпологової депресії мо-

жуть 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 ризи-

ком і для власного здоров’я, і для здоров’я майбутньо-

го покоління. Тільки доросла, фізіологічно й соціально 

дозріла людина може створювати родину, народжува-

ти й виховувати своїх дітей. Материнство буде щасли-

вим 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 стат-

тю. Якраз навпаки, така поведінка є запорукою нор-

мального статевого життя в зрілості. 

Була створена анонімна анкета, в яку входили 

питання про статеве життя, методи контрацепції та 

ризики незапланованої вагітності. Анкетування про-

водилося 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 се-

ред підлітків міста. Отримані результати були опра-

цьовані та проаналізовані за допомогою таких статис-

тичних методів як: статистичного методу групування; 

метод відносних величин; метод середніх величин.  

54 % респондентів знають про основні ефе-

ктивні методи контрацепції і лише 43 % з усіх 

опитаних користуються контрацептивами при ко-

жному статевому акті. У той же час значно змен-

шився вік вступу у статеві відносини (13.2), зросла 

інтенсивність статевих відносин у підлітків у по-

рівнянні 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 поєд-

нанні з досить великою інтенсивністю статевих кон-

тактів. Результати дослідження свідчать про необ-

хідність створення регіональних та державних про-

грам просвіти підлітків з питань контрацепції для 

зниження частоти не запланованих та не бажаних 

вагітностей підлітків України та їх майбутнє репро-

дуктивне здоров’я. 

 

Кузякін Олександр Олександрович, Лікар-інтерн за спеціальністю акушерство та гінекологія, старший лабо-

рант, кафедра акушерство та гінекологія, Донецький національний медичний університет (за сумісництвом), 

вул. О. Тихого 17, м. Краматорськ, Україна, 84300  
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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 дослі-

дження була діяльність загальноосвітніх навчальних 

закладів, основним завданням дослідження було про-

ведення аналізу та виокремлення показників, що ха-

рактеризують загальні критерії оцінки якості/ре- 

зультативності освітньої діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Матеріалами для проведення дослідження бу-

ли: державні та законодавчі акти, наукові та елект-

ронні джерела, данні Державної служби статисти-

ки (OECD, Eurydice). Для реалізації мети і завдань 

дослідження використовувався такий комплекс нау-

кових теоретичних та емпіричних методів: аналіз 

наукової літератури; збір та аналіз статистичних да-

них, анкетування та опитування респондентів, зокре-

ма, керівників та заступників керівників загальноос-

вітніх навчальних закладів. Дослідження проводи-

лось в загальноосвітніх навчальних закладах Украї-

ни, а саме: м. Києва, Житомирської та Полтавської 

областей; репрезентативна вибірка – 72 респонденти.  

Аналіз відповідей респондентів на запропоно-

вані моніторингові запитання свідчить про те, що 

незалежно від типу загальноосвітніх закладів та мі-

сця їхнього розташування, від стажу та досвіду пе-

дагогічної 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 сере-

дньої освіти (85,7 %), а також інформації щодо 

практичної реалізації та управлінського досвіду ви-

рішення конкретних проблем (89,5 %). При цьому 

переважна більшість опитуваних (85,7 %) однознач-

но констатувала, що система підготовки у вищих 

навчальних закладах освіти (педагогічних універси-

тетах) вельми слабо зорієнтована саме на підготовку 

майбутніх педагогів до здійснення практичної педа-

гогічної діяльності, через що кожному з них дово-

диться самостійно заповнювати значну інформацій-

ну прогалину щодо широкого кола питань вибору 

методики викладацької діяльності, що в умовах не-

достатнього забезпечення навчальних закладів від-

повідною літературою є значною перепоною.  

У цілому, 100 % респондентів поділяли єдину 

думку про те, що диференціація та інтеграція змісту 

та організаційних форм підготовки фахівців універ-

ситетів різних категорій неможлива без визначення 

основних (загальних) показників/критеріїв розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу та критеріїв 

оцінки діяльності педагогів. 

Інтерпретація результатів дослідження по-

лягає в виокремлені основних показників оцінки яко-

сті/результативності освітньої діяльності загальноос-

вітніх навчальних закладів, а саме: 

1. Показники, що характеризують загальний 

критерій оцінки якості освітньої діяльності загально-

освітніх навчальних закладів, щодо відкритості та 

доступності інформації про заклади. 

2. Показники, що характеризують загальний 

критерій оцінки якості освітньої діяльності загально-

освітніх навчальних закладів, щодо комфортності 

умов, в яких здійснюється освітня діяльність. 

3. Показники, що характеризують загальний 

критерій оцінки якості освітньої діяльності загаль-

ноосвітніх навчальних закладів, щодо доброзичли-

вості, ввічливості та компетентності педагогічних 

працівників. 

4. Показники, що характеризують загальний 

критерій оцінки якості освітньої діяльності загально-

освітніх навчальних закладів, щодо задоволеності 

якістю освітньої діяльності загальноосвітніх навча-

льних закладів.  

 

 

Климчук Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут 

педагогіки Національної академії педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52Д, м. Київ, Украї-

на, 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 потре-

бують створення умов для формування творчої осо-

бистості викладача, підвищення його професійного 

рівня, що є стратегічними завданнями, визначеними 

Національною програмою «Освіта». Їх теоретичне й 

практичне розв’язання зумовлює необхідність дос-

лідження педагогічною наукою широкого кола пи-

тань професійної підготовки майбутнього фахівця, 

зокрема вчителя музичного мистецтва, здатного до 

самореалізації, самовдосконалення в художньо-

творчій та професійній діяльності. 

Об’єктом дослідження є процес вокальної 

підготовки майбутніх вчителів музичного мистецт-

ва у вищих мистецьких навчальних закладах. 

Вивчення наукових джерел, чинних докумен-

тів свідчить, що зміст освіти повинен базуватися на 

основі національних культурно-духовних цінностей. 

Звідси випливає посилення функцій національного 

виховання як органічної складової освіти, спрямова-

ної на формування у студентів національних світо-

глядних позицій, поглядів, переконань на ґрунті 

української пісенної культури – одного з найцінні-

ших надбань народу за багатовікову історію. 

Важливим засобом розвитку творчих навичок 

майбутнього вчителя музичного мистецтва є вока-

льна підготовка, яка забезпечує особистісно зорієн-

тований простір навчання кожного студента, перед-

бачає емоційну насиченість навчальних занять, роз-

виток вокально-виконавських умінь на основі ура-

хування природних задатків особистості, втілення 

умінь творчої інтерпретації музичних творів, визна-

чення та усвідомлення творчого саморозвитку як 

здатності до творчої педагогічної діяльності. Розви-

ток творчих навичок у процесі вокального навчання 

базувався, передусім, на створенні інтонаційних об-

разів та виявленні особистого емоційно-естетичного 

ставлення до них. 

Вокально-педагогічну діяльність вчителя 

музики розуміємо як інтегративну якість особисто-

сті, що включає в себе ціннісне відношення до 

спадщини людства в галузі різних видів співацької 

діяльності, компетентність в сфері вокальної педа-

гогіки, рівень власної вокально-виконавської майс-

терності, а також творчої активності в процесі во-

кальної підготовки. 

Головним завданням музичного, зокрема вока-

льного виховання у вищій школі, є не стільки на-

вчання музиці, скільки вплив через музику на весь 

духовний світ майбутніх вчителів. Викладач має роз-

винути 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 реалізуєть-

ся за такими напрямками: свідома робота над голо-

сом, самостійна робота над якісним звукоутворен-

ням, робота над вивченням методики розвитку вока-

льних і музичних здібностей засобами вокального 

мистецтва, формування творчих навичок. 

Вокальна підготовка є однією із профільних ас-

пектів підготовки майбутнього фахівця музичного ми-

стецтва. Сюди входять, зокрема, розвиток вокально-

технічних, виконавських здібностей студента, уміння 

свідомо володіти голосом, розвиток творчих навичок, 

озброєння майбутніх спеціалістів основами теорії фо-

рмування, розвитку та охорони голосу.  

Педагогічний процес пов'язаний з постійним 

творчим пошуком, тому вчитель має володіти тво-

рчою активністю та навиками – найбільш значу-

щими якостями вчителя музики, що формуються у 

процесі вокальної підготовки та виконавської дія-

льності. Формування творчих навичок визначаєть-

ся принципом єдності художніх, технічних та есте-

тичних груп. 

У цьому контексті вчитель музичного мисте-

цтва, володіючи високим рівнем сценічно-образної 

культури, є виконавцем-інтерпретатором, що вима-

гає від нього творчої активності, емоційно-есте- 

тичного сприйняття дійсності, цілісних світогляд-

них орієнтирів.  

Отже, творча діяльність майбутнього вчителя 

музичного мистецтва передбачає його різнобічну 

освіченість, наявність образної культури, професійну 

компетентність. Творчий дух, творчі навички майбу-

тнього вчителя музики розуміються як здатність до 

творчого спілкування з мистецтвом, суб’єктивного 

бачення світу. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У КЕРІВНИКІВ ПТНЗ 

 

Пищик О. В. 
 

Аналіз ситуації в системі професійно-тех- 

нічних навчальних закладів (ПТНЗ) свідчить, що со-

ціально-економічні перетворення в Україні кардина-

льно змінили напрями і зміст управлінської діяльнос-

ті керівників ПТНЗ. Вирішення стратегічних освітніх 

завдань, визначених у Законах України та інших но-

рмативно-правових документах, залежить, у першу 

чергу, від якісного управління, що здійснюється у 

навчальних закладах, компетентності і здібностей їх 

керівників, а також від оволодіння ними комунікати-

вної культури. 

Об’єктом дослідження є комунікативна куль-

тура керівників професійно-технічних навчальних 

закладів. 

Незважаючи на значну теоретичну спадщину в 

дослідженні проблем міжособистісного спілкування 

та комунікативної культури як способу розвитку осо-

бистості, практика сучасної освіти показує, що на ді-

лі спостерігається збереження авторитарності та ни-

зької культури спілкування, мовної і комунікативної 

поведінки керівників ПТНЗ. Саме сформована кому-

нікативна культура спілкування керівників ПТНЗ 

уможливлює подальше професійне зростання та са-

мореалізацію управлінця. У цьому контексті важли-

вим завданням освіти є обґрунтування умов ефектив-

ного формування комунікативної культури в керів-

ників ПТНЗ, щоб забезпечити успішне виконання 

ними професійних обов’язків.  

Існує значна теоретична розробка проблем ку-

льтури спілкування. І все ж в практичній реалізації 

наявних теоретичних знань спостерігається значний 

пробіл, перш за все в частині недостатньо розвине-

них умінь комунікативної культури спілкування ке-

рівників навчальних закладів. 

Останнім часом широко розробляється про-

блема формування різних умінь комунікативної ку-

льтури особистості в освітньому процесі. Створюєть-

ся безліч програм, систем навчання спілкуванню. 

Можна виділити кілька напрямків цієї роботи у сис-

темі 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 мо-

ви, і навчання етикету спілкування та проведення ді-

лових переговорів. Основна задача створених про-

грам навчання є розкриття особливостей формування 

умінь культури комунікативного спілкування у кері-

вників і педагогів, надано рекомендації щодо органі-

зації та проведення тренінгових занять. Мета даної 

дисципліни вивчити питання про формування умінь 

культури комунікативного спілкування у керівних ка-

дрів, про зміст і структуру самого поняття «комуніка-

тивна культура», про створення необхідних умов, при 

яких процес її формування буде більш ефективним. 

Другий напрямок – формування культури по-

ведінки особистості.  

Пріоритетом третього напряму є різні тренінги 

спілкування, які передбачають освоєння людиною 

знань та умінь спілкуватися шляхом спеціальних 

практичних вправ. 

Комунікативна культура – це складне систем-

не утворення, що містить в собі два основні блоки: 

когнітивний та організаційний. Когнітивний блок 

включає в себе чотири етапи, пов’язаних зі сприйнят-

тям і систематизацією отриманої інформації, моде-

люванням і адаптацією власного висловлювання у 

зв’язку з комунікативною ситуацією. В організацій-

ному блоці відбувається аналіз мотивації, постановка 

мети та управління процесом висловлювання і, на за-

вершення, корекція та самоконтроль. Сутністю куль-

тури комунікативного спілкування як особистісної 

характеристики керівників ПТНЗ є вміння успішно і 

усвідомлено здійснити всі етапи перетворення інфо-

рмації в власне висловлювання в процесі комуніка-

тивного спілкування та отримання відповіді. 

Управління системою ПТНЗ – досить важко 

без зворотного зв’язку, що полягає у аналітичному 

відстеженні даних, які віддзеркалюють стан цієї сис-

теми й ситуацію навколо неї. Постійна доступність 

актуальної інформації дає можливість оцінити існу-

ючий стан справ, а огляд зміни конкретних характе-

ристик діяльності системи у часі дозволяє виявити 

тенденції розвитку системи й зробити виводи про те, 

що очікує її в майбутньому. 

Отже, вирішенням проблеми формування ку-

льтури комунікативного спілкування є виділення, ре-

алізація й облік педагогічних умов, які існують в реа-

льному процесі освіти: рефлексивна діагностика 

сформованості умінь культури комунікативного на-

вчання; спеціальне навчання керівників ПТНЗ мето-

дам і способам спілкування шляхом: включення пе-

дагогів в діалогічну діяльність та створення системи 

ігрових рольових ситуацій.  

Таким чином, комунікативний підхід до фор-

мування особистості керівника передбачає, що мета 

освіти буде, насамперед, полягати у досягненні ре-

зультативності в загальному та професіональному 

розвитку особистості. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТ-ДОЦЕНТІВ  

НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (З ДОСВІДУ  

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ) 

 

Таможська І. В. 
 

Національна стратегія розвитку освіти Украї-

ни, що розрахована на 2012–2021 роки, передбачає 

перебудову роботи всіх навчальних закладів із метою 

досягнення відповідних європейських стандартів. 

Сьогодні виховання людини за просвітницькою мо-

деллю третього тисячоліття потребує радикальних 

змін у якості навчання, яке, у свою чергу, неможливо 

забезпечити без висококваліфікованого викладацько-

го складу. Ця вимога стосується, звичайно, усіх ла-

нок освітньої системи й не в останню чергу – універ-

ситетів, які залишаються своєрідним взірцем у сис-

темі вищих навчальних закладів. 

Об’єкт дослідження – підготовка науково-

педагогічних кадрів в Новоросійському університеті 

в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. 

Важливо вміти визначити в минулому переду-

мови змін сучасної вітчизняної освіти, а також ско-

ристатися кращими історико-педагогічними здобут-

ками задля запобігання повторення допущених по-

милок. Висвітлення науково-педагогічної діяльності 

приват-доцентів Новоросійського університету в пе-

ріод 1901–1917 рр. дасть можливість зробити висно-

вок про життєздатність інституту приват-доцентури. 

Природно при цьому врахувати сучасні реалії в оно-

вленні професорсько-викладацького складу. 

Особливості науково-педагогічної діяльності 

приват-доцентів вітчизняних університетів другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття досліджува- 

ли 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 дос-

лідників висвітлені питання процедури зайняття 

посади приват-доцента, законодавчого забезпечен-

ня роботи приват-доцентів, статусу приват-доцен- 

тів у різних університетах і взаємини із професу-

рою, кількісного складу приват-доцентів. 

За допомогою методів об’єктивності, істориз-

му, аналізу та синтезу було здійснено ретроспектив-

ний аналіз науково-дослідницької та педагогічної ді-

яльності 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 меди-

чного факультету узагальнювалися результати нау-

кової діяльності в статтях, підручниках, навчальних 

посібниках, у дисертаціях, під час виступу на з’їзді 

лікарів Волинщини та Х Пироговському з’їзді. Зазна-

чено, що в основному вони читали на медичному фа-

культеті необов’язкові навчальні курси та спецкурси. 

З’ясовано, що приват-доценти сприяли створенню 

Бактеріологічного інституту, Одеської бактеріологіч-

ної станції та Ембріологічного музею. Відзначено, 

що приват-доценти зробили важливі наукові відкрит-

тя для медицини (холероподібний пташиний вібріон, 

явище спонтанного розчинення мікробів та інші). Пі-

дкреслено, що наукові відрядження до вищих навча-

льних закладів та освітніх установ Західної Європи 

сприяли підвищенню освітнього, методичного та на-

укового рівня підготовки приват-доцентських кадрів. 

Встановлено, що основним джерелом запов-

нення вакансій у Новоросійському університеті став 

інститут приват-доцентури. Приват-доценти надали 

неабиякий інформаційно-науковий імпульс навчаль-

ному процесу університету в період 1901–1917 рр. 

Більшість із них притримувалася незалежної думки, 

над ними не тяжіли авторитети. Приват-доценти ма-

ли здатність до продуманої критичності, про що сві-

дчать наукові праці. Але мало місце як об’єктивного, 

так і необ’єктивного ставлення до кандидатів на при-

ват-доцентуру під час виборів на вакантні кафедри, 

зокрема щодо оцінки їхнього наукового досвіду, яко-

сті пробних лекцій. 

Отже, незважаючи на всілякі перешкоди, що 

створювалися на шляху впровадження приват-

доцентури, скепсис із приводу цієї новації і, навпаки, 

надмірні надії щодо неї як способу подолання про-

блеми браку науково-педагогічних кадрів, цей інсти-

тут поступово виправдав себе, насамперед через те, 

що дійсно став джерелом поповнення професури. Бі-

льшість приват-доцентів показала свою високу про-

дуктивність, наукову результативність, педагогічну 

майстерність. Ці особистісно-професійні якості дали 

змогу значній частині приват-доцентів оновити тех-

нологію та зміст навчання, а молодий вік цих викла-

дачів із відповідною йому емоційно-почуттєвою 

компонентною робив їх ближчими до студентського 

середовища. 

Перспективними для подальшого наукового 

пошуку є питання вивчення науково-педагогічної ді-

яльності приват-доцентів у Харківському університе-

ті (1884–1900 рр.). 
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ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПРАКТИКООРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ" В КОНТЕКСТІ  

ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 

Щерба Н. С. 
 

Одержання гідної освіти є невід'ємним міжна-

родним правом дітей-інвалідів. Її метою, як указано в 

Плані дій Ради Європи щодо сприяння правам і пов-

ній участі людей з обмеженими можливостями в сус-

пільстві, є їх максимальна подальша соціальна інтег-

рація. У цьому контексті середня іншомовна освіта, 

що є об'єктом проведеного дослідження, покликана 

підвищити їх конкурентоспроможність на ринку пра-

ці. Проте визначення її цілей, змісту, а також форм і 

методів педагогічної взаємодії ускладнюється тим, 

що впродовж багатьох десятиліть Україна дотриму-

валась так званої Медичної інтеграційної моделі. Во-

на 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, Соціа-

льної, моделі передбачає значно вищу самостійність 

людей з обмеженими можливостями у вирішенні 

практичних завдань і проблем, вона знижує їх ізольо-

ваність та дискримінованість за рахунок: 

1) створення необхідних умов для їх співучасті 

в суспільній діяльності;  

2) практикоорієнтованого характеру освіти, що 

уможливило б подальше працевлаштування у зви-

чайні 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 ком-

плексних цілей, як:  

1) адаптація життя в суспільстві до особливос-

тей і потреб людей-інвалідів;  

2) практикоорієнтована підготовка дітей і мо-

лоді з обмеженими можливостями до подальшої со-

ціальної інтеграції: як в особистісному, так і в профе-

сійному 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 достат-

ньої кількості практикоорієнтованих методик для на-

вчання школярів з різними вадами здоров'я, але на-

віть спільного термінологічного апарату.  

Ключовим поняттям іншомовної освіти в ме-

жах Соціальної інтеграційної моделі є "практико- 

орієнтоване навчання". Для уточнення його зна-

чення в контексті середньої іншомовної освіти ста-

рших школярів з особливими потребами було за-

стосовано метод контент-аналізу на основі вибір-

ки з 30 визначень. Одиницями аналізу послужили 

слова і словосполучення, а одиницями підрахунку 

виступили частота повторів слів, їх синонімів і си-

нонімічних словосполучень. В якості категорій 

аналізу було використано відкриті запитання, від-

повіді на які добирались із вибірки визначень. Во-

ни дозволяли підрахувати повторювані слова або їх 

синоніми. Засобом проведення контент-аналізу бу-

ла кодувальна матриця (таблиця з 5 колонок, де: в 

1-й колонці містились рівні побудови робочого ви-

значення, в другій – порядкові номери одиниць 

аналізу, в 3-й – одиниці аналізу та номери визна-

чень, з яких вони були запозичені, в 4-й – кількість 

повторів одиниць аналізу та їх синонімів і, нареш-

ті, в 5-й відображалась частота таких повторів у ві-

дсотковому співвідношенні).  

Результатом контент-аналізу послужило на-

ступне робоче визначення: практикоорієнтоване на-

вчання – це єдність навчання у школі з практичною 

роботою при вирішенні життєво важливих завдань і 

проблем, що дозволяє отримати нові знання і практи-

чний досвід їх використання за рахунок упроваджен-

ня сукупності інноваційних практико-орієнтованих 

технологій. Отриманий результат, є недосконалим, 

що, ймовірно, пов'язано з тим, що більшість визна-

чень з вибірки тлумачать поняття в контексті вищої 

педагогічної освіти, де самостійність суб'єктів освіт-

нього процесу досить висока.  

Зважаючи на цільову аудиторію та об'єкт до-

слідження, визначення було трансформовано насту-

пним чином: практикоорієнтоване навчання іно-

земної мови дітей з особливими потребами – це роз-

виток у них іншомовної комунікативної компетенції 

у ході запровадження сукупності інноваційних тех-

нологій, що дозволяють отримати практичний дос-

від вирішення життєво важливих проблем і завдань. 

Завдяки цьому враховується двосторонній характер 

освітнього процесу, його предметність та спрямова-

ність на подальшу соціальну інтеграцію суб'єктів 

навчання. 
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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 різномані-

тністю тематик проектів та невеликою кількістю 

учасників.  

Для вирішення проблеми запропоновано про-

аналізувати, 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 колекти-

вної міжнародної співпраці, які практично не зале-

жать від конкретного проекту:  

– порівняння міжнародних та державних стан-

дартів освіти; 

– лінгво-педагогічний розвиток; 

– застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій як безальтернативної складової роботи; 

– освітньо-гуманістичний розвиток; 

– приєднання до міжнародної освітньої спі-

льноти; 

– розвиток національної свідомості та патрі-

отизму.  

Залучення учителя до роботи в професійно-

спорідненому, але іншомовному середовищі до-

зволяє педагогу зіставити вимоги та підходи до на-

вчального процесу у своїй країні із аналогічними 

освітніми правилами другої держави. При цьому 

тлумачення одного і того ж педагогічного поняття 

може радикально відрізнятися. Сучасні досліджен-

ня показують, що педагогічні терміносистеми, які 

утворюються і активно розвиваються, далеко не 

завжди можна порівняти. Окремі терміни і поняття 

важко піддаються перекладу. Так, наприклад, в ан-

глійській мові відсутня одна з фундаментальних 

категорій української педагогіки – категорія «ви-

ховання» в значенні «цілеспрямований процес фо-

рмування 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 пло-

щині 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, впевне-

них навичок роботи з сучасними технічними засоба-

ми, орієнтування у застосуванні відповідних норма-

тивних документів, уміння працювати в колективі в 

умовах певної інформаційної невизначеності та не-

відповідності окремих термінів.  

Переосмислюється поняття національної само-

свідомості. Проводячи спільні дослідження з зарубі-

жними колегами, учитель стає не тільки представни-

ком 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 дов-

готривалі проекти, учасники яких мають можливість 

неодноразово виконувати разом із закордонними 

партнерами проектні завдання.  

Окремої уваги заслуговує використання інтер-

нет-технологій для ефективної сумісної роботи. Пе-

дагоги-учасники можуть використовувати різний ін-

формаційний інструментарій, який є найбільш попу-

лярним у тій чи іншій країні. При цьому застосуван-

ня невідомого сервісу або програми дає можливість 

учителеві вивчити нові для нього комп’ютерні додат-

ки, систематизувати свої знання щодо принципів фу-

нкціонування та можливостей аналогічних програм-

них продуктів. 

Основні відмінності участі педагогічного 

працівника в міжнародному проекті від участі в 

аналогічному проекті всеукраїнського або обласно-

го рівнів досліджувались при реалізації довготрива-

лих міжнародних проектів, зокрема, спільного укра-

їнсько-словацького проекту «InovEduc – Інноваційні 

методи в освіті для підтримки партнерства» (2015–

2017 роки).  

Можливими шляхами для подальшого впрова-

дження 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.  
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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, виво-

дять на новий щабель важливі складники освіти 

особистості – неформальний та інформальний. Ук- 

раїна має потужне підґрунтя таких видів освітньої 

діяльності, зокрема, неформальної мистецької осві-

ти. Вивчення цього феномену може стати запору-

кою ефективного поєднання формальної та нефор-

мальної освіти із метою підготовки висококваліфі-

кованих учителів мистецьких дисциплін. Особливо 

цінним є період, близький за хронологічними межа-

ми до нинішнього – від середини XVIII століття до 

доби незалежності України – 1991 року. Тому об’єк- 

том проведеного дослідження є вітчизняна мистець-

ка освіта окресленого періоду. 

Історико-педагогічне розвідка ґенези мистець-

кої освіти на основі застосування хронологічного та 

інтерпретаційно-теоретичних методів дала підстави 

визначити загальні тенденції розвитку вітчизняної 

мистецької освіти від середини ХVІІІ століття до до-

би незалежності – 1991 року, що дозволило виокре-

мити 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 особисто-

стей 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 джере-

лом для збереження національної ідентичності україн-

ського народу. Якісне вдосконалення мистецької осві-

ти, що мала ознаки неформальної, виявлялося в діяль-

ності видатних особистостей, які здобули освіту у фо-

рмальних навчальних закладах (Києво-Моги-лянській 

академії, Харківському колегіумі, Київській, Львівсь-

кій та приватних музичних школах, Київському, Хар-

ківському, Одеському музичних училищах, Львівсь-

кому музичному інституті А. Нементорської, консер-

ваторіях у Києві, Одесі, Харкові, Харківській худож-

ній школі, Київському художньому училищі, Львівсь-

кій загальнопромисловій школі рисунка та моделю-

вання 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 спа-

дщини дозволив збагатити високопрофесійне україн-

ське мистецтво, зокрема: 

– ввести народну музику в опери, оперети, 

симфонії, створити на її основі хорові композиції  

(М. Лисенко, М. Леонтович, С. Людкевич, О. Марко-

вич, П. Ніщинський, П. Сокальський, К. Стеценко);  

– використати найкращі зразки усної народної 

творчості в літературних творах (Є. Гребінка, М. Ша-

шкевич, М. Гоголь, Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шев-

ченко, Леся Українка);  

– включити хореографічні композиції в поста-

новки опер і вистав (В. Верховинець, Х. Ніжинський, 

М. Соболь). 

Аналіз мистецького життя України від 1920-

их – до 1991 року дозволив простежити шлях від 

національного злету з мирним співіснуванням течій 

марксистського й немарксистського, академічного 

та популярного, народного й професійного спряму-

вання до організаційно-функціональної уніфікації 

різних видів мистецтва.  

В означений період відстежується тенденція 

домінувального розвитку формальної мистецької осві-

ти, що проявлялася в збереженні наявних і відкритті 

нових спеціальних мистецьких навчальних закладів, 

уведенні відповідних дисциплін до навчальних планів 

педагогічних вищих навчальних закладів та ідеологі-

зації керованої мистецької освіти, що носила нефор-

мальні ознаки та надавалася в умовах розгалуженої 

мережі самодіяльних художньо-творчих колективів. 

Водночас нарощування тоталітарних впливів 

позбавляло український народ можливості збережен-

ня, розвитку й передачі молодому поколінню націо-

нальних мистецьких здобутків. Тому поряд із санкці-

онованими 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 пері-

од від середини XVIII століття до доби незалежності 

в Україні – 1991 року – дозволяє констатувати факт 

взаємовпливу та взаємопроникнення формальної та 

неформальної мистецької освіти. Це уможливлює ви-

сновок про доцільність поєднання цих видів освіт-

ньо-мистецької діяльності на сучасному етапі онов-

лення системи професійної підготовки майбутніх 

учителів мистецьких дисциплін. 

 

Сулаєва Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, кафедра музики, Полтавський наці-

ональний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2а, м. Полтава, Уркаї-
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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 юнаць-

кого віку (ідея самопізнання та самовизначення, по-

шук життєвих цінностей, професійного самовизна-

чення), 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. Даймо-

нда, що дала можливість визначення рівня психологі-

чної адаптації й міжособистісних стосунків у зазначе-

ної категорії досліджуваних в умовах навчального 

процесу та впливає на формування професійно значу-

щих якостей для майбутньої діяльності, а саме: адап-

тативність, дезадаптивність, рівень соціального 

сприйняття, ставлення до самого себе, емоційний ко-

мфорт та емоційний дискомфорт.  

Для наочності показники наведені на рис. 1, 2.  

За методикою К. Роджерса-Р. Даймонда отри-

мано результати психологічної адаптації особистості 

курсантів до навчального процесу з метою формуван-

ня професійно значущих якостей.  

Результати, отримані за методикою К. Роджерса-

Р. Даймонда, свідчать про те, що показники даної ме-

тодики позитивно впливають на формування профе-

сійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів. 

На момент закінчення навчального закладу вони ма-

ють арсенал тих якостей, котрі необхідні у професії 

майбутніх суднових офіцерів.  

 

 
Рис. 1. Результати дослідження за методикою К. Роджерса-Р. Даймонда 

 

 
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, почи-

наючи від підготовки моряків у простих ремісничих 

училищах XVІІІ ст. і закінчуючи стрункою багаторі-

вневою системою професійної освіти ХХІ століття, 

що стало об’єктом дослідження. Пріоритети у розви-

тку морської освіти при цьому визначалися з ураху-

ванням 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 минуло-

го. Для вирішення цієї проблеми автором застосова-

но методи дослідження, що допоможуть вивченню та 

екстраполяції конструктивного історико-педаго-

гічного 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 чин-

ників, пануючих на певних пріоритетних етапах роз-

витку держави, ідеологічних концепцій та педагогіч-

них 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 поча-

тку мореплавства до 1701 р.). На цьому часовому 

проміжку набуття знань, навичок і досвіду моряка-

ми (людьми, що працювали на суднах або служили 

на військових кораблях) відбувалося в процесі прак-

тичної 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 підпи-

сання «Высочайшего Указа», яким було започаткова-

но військово-морську освіту (відкриття першої війсь-

ково-морської школи разом з утворенням регулярно-

го Російського флоту під час «Северной войны»). За-

кінченням цього етапу дослідники називають кінець 

ХVІІІ століття. 

Третій етап розвитку військово-морської осві-

ти (1798–1877) історики пов’язують із спеціалізацією 

підготовки офіцерів флоту за рахунок диференціації 

військово-морських навчальних закладів. 

Початком четвертого етапу (1877–1917) – фо-

рмування системи безперервної багаторівневої вій-

ськово-морської та морської технічної освіти вва-

жають виникнення додаткової професійної освіти для 

перепідготовки і підвищення кваліфікації офіцерів. 

Початок п’ятого періоду розвитку військово-

морської освіти – відтворення системи військово-

морської освіти (1918 – початок 1950-х років) істо-

рики пов’язують з відкриттям у 1918 р. Курсів ко-

мандного складу флоту – першого військово-

морського навчального закладу радянських часів. Бу-

ло відкрито «Соединенные классы специалистов ко-

мандного состава РККФ» (штурманський, артилерій-

ський, 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 спеціалізо-

ваних освітніх закладів ВМФ (50–90-ті рр. ХХ ст.) іс-

ториками характеризується як поглиблення інженер-

ної освіти флотських кадрів усіх категорій і спеціа-

льностей, спричинене виникненням атомного ракет-

но-ядерного флоту. До середини 1970-х років вона 

набула ієрархії і стала трирівневою: середня військо-

во-спеціальна, вища військово-спеціальна та вища 

військова освіта. На кінець 1980-х рр. військово-

морська освіта в УРСР здійснювалася у 14-ти навча-

льних закладах різного рівня. 

У 1991 р. розпочався новий, шостий період у 

розвитку військово-морської освіти – відродження 

українського військово-морського флоту та ство-

рення 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 тех-

нічним прогресом: появою парусників, зміною де-

рев’яних суден на залізні, конструюванням парових 

двигунів, появою перших зварних конструкцій, по-

будовою двигунів внутрішнього згоряння. 

Питання, що розглянуто, є актуальними в кон-

тексті 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, 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМОУТВОРЕННІ СКЛАДОВИХ  

БІОНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

Шмегельська Ю. В. 
 

Традиційні стилі і методи викладання вже за-

старіли і не дають змоги молоді розвивати свої здіб-

ності. Вирішення цієї проблеми полягає в тому, що 

викладачі повинні вміти добирати і застосовувати та-

кі стилі і методи викладання, які сприятимуть засво-

єнню традиційних академічних знань та розвитку 

здатності до творчого мислення і активної поведінки. 

Сьогодні молодь цікавиться неординарними підхо-

дами до побудови та моделювання композиційних 

рішень у сфері науки та мистецтва. Вирішенням цьо-

го є сучасна наука – біоніка, що є об’єктом проведе-

ного дослідження. 

Біоніка – це наймолодша наука біологічного 

циклу. Біоніка найбільш пов’язана з такими галузями 

як біологія і техніка, від яких і зародилася назва нау-

ки. Офіційно свою назву біоніка як науковий напрям 

отримала на міжнародному симпозіумі в Дейтоні 

(США), який проходив 13 вересня 1960 р. в день від-

криття першого американського симпозіуму на тему: 

«Живі прототипи штучних систем – ключ до нової 

техніки». Але деякі дослідження, які носили біоніч-

ний характер, проводилися в США та в СССР ще ра-

ніше, ніж з’явився термін «біоніка». А якщо дотриму-

ватися 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 най-

важніших справ, а саме: як учні павука наслідуємо 

його в ткацькому ремеслі, ми – учні ластівок в будів-

лі житла…» 

Гармонія краси і доцільності в природі – це 

невичерпне джерело засобів гармонізації форми, до 

якого постійно зверталися творці шедеврів архітек-

тури і мистецтва. Вітрувій, Леон Альберті, Палладіо, 

ЛеКорбюзьє, І. В. Жолтовський, А. В. Щусєв нев-

пинно шукали закономірності будівлі прекрасної фо-

рми, що випливає з законів природи. 

Однак дослідження даної науки та впрова-

дження її в навчальний процес ускладнюється через 

брак інформації, яку б доречно було застосовувати 

під час створення предметного середовища, при ана-

лізі використання біонічних форм у науці, різних 

сферах дизайну, мистецтва та дослідженні її студен-

тами під час навчального процесу. 

Для вирішення даної проблеми запропоновано 

використовувати евристичний метод аналогії та фан-

тазування, що дадуть змогу активізувати творче мис-

лення, розвинути фантазію, уяву та знайти аналогії 

для творчого процесу. 

Автором розпочате дослідження щодо можли-

вості використання біонічних форм в концепції ди-

зайн-проектів для впровадження в навчальний процес 

спецдисциплін. 

Для того, щоб оточувати себе новими, цікави-

ми, корисними та красивими речами, студентам слід 

учитися спостерігати, запам’ятовувати, аналізувати й 

за допомогою методу фантазування створювати ав-

торські роботи. 

Тому у процесі надання інформації студентам 

викладач повинен акцентувати увагу на неординар-

них, еклектичних підходах до дослідження та впро-

вадження нових композиційних об’єктів на основі 

природних форм. 

У контексті дослідження важливо, що, дослі-

джуючи галузі, де проявляються біонічні основи і 

викладаючи цю інформацію студентам, можемо за-

значити: їх прикладів зустрічається безліч, але най-

більш вагомими є приклади в архітектурі, живописі, 

музиці, танці, дизайні одягу та в дизайнерському рі-

шенні композиційної побудови зачісок. 

Створення будь-якого нового об’єкту розпо-

чинається з творчого задуму. Суть методу полягає в 

тому, що студенти уявляють образ виробу, який бу-

дуть 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 мо-

жуть вигадувати будь-яку форму майбутнього літака, 

автомобіля, меблів, сукні, зачіски тощо. Тобто метод 

фантазування передбачає перенесення об’єкта проек-

тування у фантастичні умови, уявлення фантастично-

го образу й відтворення його. 

Педагог завжди повинен відчувати себе педа-

гогом і завжди бути в курсі усіх подій, які мають від-

ношення до його спеціальності, слідкувати за тенде-

нціями 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 ду-

мати, шукати, пізнавати закони природи. 

Тому у процесі навчання, під час своєї профе-

сійної діяльності студенти повинні мати можливість 

вивчати природні форми та відбирати найбільш ціка-

ві 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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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 пра-

цівники. 

Предмет дослідження: мовна комунікація сту-

дентів медичних ВНЗ. 

Було проведено опитування 110 студентів Жи-

томирського інституту медсестринства. Проаналізо-

вано особливості спілкування молоді в родинному 

колі, колі друзів, на практичних заняттях та під час 

проходження виробничої практики. Дослідження пе-

редбачало вивчення питань, що стосуються вживання 

іншомовних слів, "слів-паразитів", тавтологій, нено-

рмативної лексики. Особлива увага була приділена 

суржиковому мовленню. 

У дослідженні використані: бібліосемантич-

ний метод, метод системного аналізу та логічного 

узагальнення, опитування, математичної обробки зі-

браних даних. 

Отримані результати свідчать, що молодь ме-

дичних 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 ро-

динному колі студентів та під час їх розмови з дру-

зями переважає суржик, тобто поєднання двох мов 

(української та російської). Опитані вказали, що сур-

жикове мовлення дозволяє досягти кращого розумін-

ня в процесі мовного спілкування. Ці недоліки мов-

ної комунікації, безперечно, будуть негативно позна-

чатися в подальшій професійній діяльності, а саме: 

під час спілкування з пацієнтами, колегами, керівни-

цтвом медичного закладу.  

Найбільші труднощі при вивченні рідної мови 

студенти пов’язують з правилами українського пра-

вопису та оформленням різних видів документів. 

Молодь допускає як орфографічні, так і пунктуаційні 

помилки. Серед причин недостатнього рівня грамот-

ності наявні наступні: незнання та невміння викорис-

товувати правила українського правопису, нерозу-

міння тексту, недбалість при виконанні письмових 

робіт, неуважність тощо. 

Значна частина опитаних не завжди слідкує за 

чистотою мовного спілкування. Під час розмови з од-

нолітками студенти можуть вживати "слова-паразити", 

неправильно ставити наголос, а інколи мова забруд-

нюється 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 пра-

цівники 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 по-

винні набувати та постійно вдосконалювати не тільки 

професійні знання та навички, а й слідкувати за мо-

вою в різних життєвих ситуаціях. Молода людина 

завжди повинна пам’ятати про недопустимість "сло-

весного сміття" навіть у буденному спілкуванні з 

друзями та батьками. 

Таким чином, набуття комунікативного досвіду 

з перших курсів навчання в медичних ВНЗ сприяє ак-

тивізації пізнавальних інтересів та формуванню нави-

чок міжособистісного спілкування, необхідних в пода-

льшій трудовій діяльності. Мова медичних працівни-

ків 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 за-

кладах проблема організації медичної освіти є актуа-

льною. Орієнтація України на Європейський освітній 

простір вимагає суттєвих змін у підготовці виробни-

чих 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 про-

грес вимагає від суспільства висококваліфікованого, 

інтелектуально розвиненого, ініціативного працівни-

ка, який уміє творчо мислити та відкритий до демок-

ратичного спілкування. І лише країна, яка може за-

безпечити суспільство такими особистостями здатна 

бути конкурентноспоможною на ринку праці та за-

йняти гідне місце у світовому співтоваристві. 

Сучасною тенденцією підготовки молодших 

медичних працівників є фундаменталізація загально-

освітніх та професійно-практичного циклів. Студенти 

медичного коледжу, здебільшого, мають гуманітарну 

професійну спрямованість. Тому перед викладачами 

фізики та математики стоїть важливе та відповідаль-

не 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 впроваджен-

ня методів навчання, які сприятимуть поглибленому 

оволодінню природничо-математичними дисциплі-

нами студентів-медиків. 

Провівши аналіз навчальної програми природ-

ничо-математичних дисциплін у медичних коледжах, 

можна зробити висновок, що значна частина навча-

льного часу ( це від 32 % до 7 %) відведена на самос-

тійну роботу, де студенти мають самостійно органі-

зовувати свою роботу: шукати інформацію, проводи-

ти досліди, розв’язувати задачі. Саме в такому випа-

дку у викладача з’являється можливість спрямувати 

самостійну роботу в такому руслі, щоб зародити ці-

кавість до вивчення цих предметів. Виконуючи різні 

завдання, студент буде сам усвідомлювати роль та 

значення природничо-математичних дисциплін у по-

дальшому навчанні в освітньому просторі медичного 

коледжу. 

Для вирішення цієї проблеми пропонується 

теоретично виділити і в наступному впроваджувати 

такі методи навчання: 

1) індивідуалізацію при виконанні експеримен-

ту засобами інноваційних технологій, адже для ус-

пішного опанування природничо-математичних дис-

циплін важливо не лише володіти теоретичними знан-

нями, а й виробляти практичні вміння та навички. Су-

часне обладнання (інтернет-технології, мультимедійні 

програми, електронні посібники та підручники) дає 

змогу студентові працювати в індивідуальному темпі 

та виступає як тренажер –репетитор, який враховує ін-

дивідуальні особливості кожного студента; 

2) проектна робота з використанням анало-

гій, які слугують засобами керування розумовою дія-

льністю студентів. Такий метод дозволяє робити ви-

сновки, які потребують уточнення за допомогою екс-

перименту, систематизації знань, індукції, дедукції, 

математичних обчислень; 

3) дослідницько-пошукова робота в якій по- 

в’язані фізичні явища та процеси з фізіологічним 

станом людського організму. Такі завдання максима-

льно зближують природничо-математичні дисциплін 

з обраною професією. Досліджуваними темами мо-

жуть бути «Вплив сонячної активності на організм 

людини», «Причини виникнення раку шкіри», «Пер-

ша медична допомога при сонячних опіках», «Профі-

лактика теплових ударів» та ін. 

4) виконання задач, які подаються у вигляді не-

великих експериментальних проблем, які сприяють ро-

звитку самостійності, прояву ініціативи, необхідних 

для виконання навчальних та професійних завдань; 

5) моделювання певних професійних задач, які 

розвиватимуть уяву та формують професійні навич-

ки. Вони дають змогу використовувати набуті теоре-

тичні знання природничо-математичних дисциплін і, 

в подальшому, застосовувати їх на заняттях з фахо-

вих дисциплін. Наприклад задача з терапії: «За при-

значенням лікаря пацієнту прописаний препарат  

1000 мг по 3 таблетки в день. У нього в наявності 

препарат по 500 мг. Скільки таблеток пацієнт пови-

нен випити, не порушуючи вказівки лікаря?»  

Таким чином, ефективними засобами вивчення 

природничо-математичних дисциплін є впроваджен-

ня в навчальний процес методичних прийомів, які 

мотивують до навчання, пов’язаного з професійною 

діяльністю. Організовуючи викладання природничо-

математичних дисциплін, впроваджуючи зазначені 

методи навчання, викладач крок за кроком наближає 

студента до майбутньої професії. 
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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 основопо-

ложних документів Ради Європи як "Білінгвальна 

освіта: основні стратегічні завдання", "Загальноєв-

ропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання", "Європейський мовний 

портфель", "Приведення екзаменів з мови у відпо-

відність 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 при-

наймні однією іноземною мовою; 

– в середніх навчальних закладах започатко-

вано 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 значен-

ня в умовах, коли молоді не гарантується зайнятість 

після закінчення вищого навчального закладу, і 

людина постає перед проблемою самостійного по-

шуку 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 зрос-

таючу соціальну значущість іноземної мови в су-

часних соціально-економічних умовах. Це саме по 

собі створює здорову конкуренцію і спонукає май-

бутніх фахівців прагнути отримати більш якісну 

іншомовну освіту, постійно вдосконалюватись при 

застосуванні засобів іноземної мови.  

Oб’єкт дослідження – вдосконалення проце-

су формування комунікативної компетентності 

студентів при оволодінні іноземною мовою профе-

сійного спрямування з врахуванням їх мотивації й 

іншомовних здібностей. 

Випускник вищого технічного навчального 

закладу, який здобув високого рівня комунікатив-

ної компетентності й вільно володіє іноземною мо-

вою, активно використовує її у своїй професійній 

діяльності, через що має кращі перспективи при 

влаштуванні на роботу й переваги при іншомовно-

му спілкуванні з іноземними партнерами. 

Успішність оволодіння іноземною мовою 

під час навчання у вищому технічному навчаль-

ному закладі залежить не тільки від особистісних 

характеристик, особливостей вищої нервової ді-

яльності та характеру студентів, але й від рівня 

їх мотивації та розвитку спеціальних іншомов-

них здібностей. Відповідно до цього одні студе-

нти краще опановують мову, іншoмовною систе-

мою. Першим більш доступне продуктивне, тоб-

то активне оволодіння іноземною мовою, а 

останнім легше дається рецептивне або пасивне 

оволодіння іноземною мовою (слухання і читан-

ня, сприйняття і розуміння чужого мовлення). 

Це, з одного боку, вказує на існування інтуїтив-

но-чуттєвого і раціонально-логічного типів ово-

лодіння іноземною мовою, а з іншого – комуні-

кативного і некомунікативного (лінгвістичного). 

Фізіологічною основою такого розрізнення є ла-

більність нервових процесів – у першому випад-

ку, і інертність нервової системи – у другому. 

Розрізнення цих двох типів особливо виявляєть-

ся при використанні інтенсивних методів на-

вчання іноземної мови.  

Продемонстровано, що можна знати інозем-

ну мову як систему (лексику і граматику) і не вміти 

спілкуватися іноземною мовою, що повинні врахо-

вувати викладачі при навчанні студентів з опорою 

на принципи індивідуального на особистісно зоріє-

нтованого підходів до навчання іноземної мови у 

технічних закладах. 
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ВЧИ-

ТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Матвійчук Б. Є. 

 

Сучасні технічні та програмні засоби інфо-

рмаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) надають 

широкі можливості для систематизації та подання 

навчального матеріалу, але практична діяльність 

учителя музичного мистецтва містить поряд із ди-

дактичними також і суто виконавські аспекти та 

позаурочну роботу, яка передбачає керівництво уч-

нівськими художньо-творчими колективами, орга-

нізацію мистецьких та виховних заходів. Саме тому 

вчитель музичного мистецтва повинен не тільки 

орієнтуватися в основних напрямах розвитку інфо-

рмаційно-комунікаційних технологій, але й володі-

ти знаннями, вміннями та навичками роботи з су-

часним музичним програмним забезпеченням. 

Об’єктом даного дослідження є програмні засоби 

ІКТ, які можуть використовуватися у професійній 

діяльності вчителя музичного мистецтва. 

Серед великої кількості програмного за-

безпечення для роботи з музичною інформацією 

можна виділити універсальні інструменти, які мо-

жуть застосовуватися в професійній діяльності 

учителя музичного мистецтва: звукові редактори, 

віртуальні студії (секвенсори), автоаранжувальники 

та нотні редактори.  

Звуковий редактор (аудіоредактор) – про-

грама, яка містить набір інструментів для редагу-

вання звукових файлів. В основі роботи такого 

програмного забезпечення – принцип графічного 

відображення звукової інформації у вигляді обвід-

ної, яка відповідає амплітуді аудіосигналу. Звукові 

редактори призначені для запису та монтажу му-

зичних композицій, підготовки фонограм для ра-

діо та телебачення, озвучування фільмів і 

комп’ютерних ігор, реставрації старих записів. 

Такі програми дозволяють учителю створити зву-

кове оформлення мистецького заходу чи концерт-

ного номеру. Завдяки зручності інтерфейсу та до-

ступності 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 аудіо-

редакторів, 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 потуж-

ним інструментом для написання музики, оскіль-

ки дозволяють здійснювати запис вокалу та музи-

чних інструментів, створювати якісні аранжуван-

ня. Такі програми використовуються професіона-

лами індустрії звукозапису, але завдяки можливо-

стям сучасних персональних комп’ютерів віртуа-

льні студії доступні й пересічним користувачам. 

Зазначимо, що робота з таким програмним забез-

печенням вимагає від учителя музичного мистец-

тва ґрунтовних знань музично-теоретичних дис-

циплін, високої виконавської майстерності, твор-

чих здібностей та специфічних навичок роботи з 

віртуальними студіями. Прикладами таких про-

грам 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 авто-

аранжувальниками – програмами для автоматично-

го аранжування музики. Їх особливістю є викорис-

тання відібраних і запрограмованих елементів му-

зичних стилів для обігрування заданої гармоніїї. 

Автоаранжувальники значно поступаються віртуа-

льним студіям у якості та оригінальності звучання, 

але аранжування, створені за допомогою такого 

програмного забезпечення, придатні для викорис-

тання на уроках музичного мистецтва та шкільних 

мистецьких заходах. Найбільш розповсюдженими 

автоаранжувальниками є програми Visual Arranger, 

EasyKeys та Band-in-a-Box. Програми для автома-

тичного аранжування надзвичайно зручні для вчи-

телів музичного мистецтва, оскільки дозволяють 

створювати супровід для пісень без використання 

складних та дорогих віртуальних студій. 

Професійні нотні редактори (Finale, Sibe- 

lius, Encore, Toccata та інші) дозволяють набирати, 

редагувати й друкувати нотний текст різної склад-

ності: від одноголосних мелодій, вправ, фортепіан-

них п’єс або гітарних табулатур до симфонічних 

партитур і нотних видань. Крім того, нотні редак-

тори здатні розпізнавати рукописні нотні тексти та 

конвертувати їх у електронний формат. 

Проведений аналіз можливостей сучасних 

програмних засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій свідчить, що музичне програмне забез-

печення може застосовуватися вчителем музичного 

мистецтва в різних видах роботи: у навчально-

виховній діяльності, в підготовці до мистецьких за-

ходів та в роботі з художніми колективами. На су-

часному ринку музичного програмного забезпечен-

ня представлена велика кількість аудіоредакторів, 

віртуальних студій, автоаранжувальників та нотних 

редакторів, що дозволяє учителю підібрати програ-

мні засоби відповідно до свого рівня володіння ін-

формаційно-комунікаційними технологіями. 
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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 вро-

жаїв цієї культури необхідною умовою є використан-

ня позакореневого живлення. Також для формування 

якісного врожаю в розрізі кількісних і якісних харак-

теристик та зменшення негативного впливу факторів 

навколишнього середовища необхідно застосовувати 

антистресанти рослин, такі як півкоутворювачі, амі-

нокислоти, тощо. 

Саме тому, метою досліджень було вивчення 

впливу препарату AminoBrix на формування якісних 

і кількісних ознак плодів яблуні, а саме – накопичен-

ня сухих та пектинових речовин у плодах. Саме ці 

показники обумовлюють придатність плодів для по-

дальшої маловідходної переробки. 

На сьогодні, питання використання амінокис-

лот у рослинництві є частково вивченим, проте не до 

кінця зрозумілими є молекулярні механізми дії при 

позакореневому внесенні амінокислот різного гене-

зису. Дослідження впливу амінокислот та пептидів 

різного походження на яблуню знаходяться в зарод-

ковому стані, а опубліковані праці лише частково ха-

рактеризують ефекти від їх позакореневого внесення. 

Є відомості, що амінокислоти є потужними біости-

муляторами росту та розвитку рослин, які дозволя-

ють отримувати сталі високі врожаї та поліпшують 

стійкість рослин до абіотичних чинників. Деякі дос-

лідники вказують на збільшення розмірів плодів, 

зменшення рівня обсипання зав’язі та підвищення 

вмісту кальцію в плодах яблуні, що позитивно про-

являє себе під час зберігання. 

Дослідження проводились протягом 2016–

2017 років у промислових насадженнях ТОВ «ТБ 

Сад», які знаходяться в Городоцькому районі Львів-

ської області. Дослідні ділянки 2011 року посадки, за 

схемою 2×4 м, форма крони – струнке веретено, під-

щепа ММ106, система утримання ґрунту – природне 

задерніння. Досліджувані сорти – Флоріна, Топаз, 

Ремо. Об’єктом дослідження виступали сухі речови-

ни плодів яблуні. 

Позакореневу обробку препаратом AminoBrix 

проводили у концентрації від 1 % до 2 % за 4 тижні 

до збору врожаю. Препарат AminoBrix є комплекс-

ним препаратом, що містить у своєму складі ком-

плекс амінокислот і пепетидів, які позитивно впли-

вають на вміст сухих речовин. У кожному із дослід-

них варіантів використовувалось 30 дерев кожного 

сорту. В якості контролю виступали дерево, оброб-

лені водою. Плоди збирались для подальших дослі-

джень під час технічної стиглості.  

В результаті лабораторних досліджень встано-

влена позитивна динаміка накопичення сухих речо-

вин в плодах яблуні сортів. При обробці 1 % розчи-

ном AminoBrix вміст сухих речовин збільшувався на 

0,4, 0,96 та 1,12 % відповідно для сортів Флоріна, То-

паз 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 збіль-

шення собівартості продукції при незначному збіль-

шенні 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 контро-

лем, 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 варіанта-

ми 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 дос-

тигання при обробці препаратом AminoBrix, що пози-

тивно впливає на придатність сировини для подальшої 

комплексної переробки для отримання соків прямого 

віджиму і побічного продукту пектину. Для виробниц-

тва можна рекомендувати однократну обробку 1 % ро-

зчином препарату за 4 тижні до збору врожаю для по-

ліпшення якісних показників плодової продукції. 
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ПРОЕКТУВАННЯ КРИТИЧНИХ ІТ-ІНФРАСТРУКТУР З ВИКОРИСТАННЯМ  

РОЗМІЧЕНИХ ТРАНЗИЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Дорогий Я. Ю. 
 
Об’єктом дослідження є критичні ІТ-

інфраструктури. Сучасні вимоги до програмного і тех-
нічного 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 транзи-
ційних систем (РТС) з використанням різного типу їх 
композицій на вибраному рівні абстракції. Отримана 
РТС аналізується, корегується, верифікуються її очіку-
вані 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 ви-
гляді <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, нескін-

ченним маршрутом називається нескінченна послідов-
ність переходів t1, t2,…, tn, в РТС A така, що для довіль-
ного i>1 та станів g, f∈S

 
має місце рівність g(ti)=f(ti+1). 

Якщо c=t1, t2,…, tn  маршрут деякої РТС, то послідов-
ність дій l(t1), l(t2),…, l(tn) називається трасою маршру-
ту c і позначається trace (c). 

Найпростішими композиціями РТС є послідо-
вна композиція, паралельна композиція. Узагальнен-
ням цих композицій є синхронний добуток РТС. Не-
хай 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  

 

1 2 10, 20 1 2 1 2( ,(s ),L , ),   A S S s L T T   
 

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:  

 

1 2 10, 20 1 2( ,(s ),L , ),  A S S s L T  
 

де  
 

1 2( , ') ( ( ), ( ')),f t t f t f t  
1 2( , ') ( ( ), ( ')),g t t g t g t   

1 2( , ') ( ( ), ( ')).h t t h t h t  
 

РТС A, що отримана в результаті композиції зі зво-
ротнім зв’язком РТС A1 та A2 має вигляд: 

 

1 2 10 20 1 2 1 2 1( ,(s ,s ),L x, (t, t )),     A S S L T T  
 

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=( *

1 ,s  x, s20), 
t1=( *

2 ,s  x, 

s10), h(t)=h(t1)=x, x∉A – спеціальний символ для іденти-
фікації 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 пере-
вірки виконуваності властивостей РТС. Синтез кри-
тичного 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 синхрон-
ного добутку наступних ТС: 

1. ТС 1..N – інкапсулює дії, що виконуються ви-
ключно для пошуку та виділення певних потрібних 
ресурсів. Залежно від складності та розподіленості пі-
дсистема виділення конкретного ресурсу, може бути 
як одиничною системою зі строго послідовними пере-
ходами, 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

{0,1,2,3},0,{ ,search_res_A,
( ,s , , ) .

_ _ , },T

 
    

ready
A S L T

res A alloc released  
 

2. ТС N+1 – інкапсулює дії, що виконуються 
виключно для запуску критичного процесу. ТС у 
формальному вигляді можна представити наступ-
ним чином: 

 

0( ,s , , )

{0,1,2,3,4,5},0,{ , res_A_alloc, _B_ ,
.

proc_start,proc_killed, },T

 

 
   

A S L T

ready res alloc

released  
 

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

 

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

 

де  
 

{ , _ _ , _ _ , _A_alloc,

res_B_alloc,proc_killed,proc_start, released}.

L ready search res A search res B res

 

В роботі визначена термінологія та математич-
ний апарат для моделювання критичних ІТ-інфра- 
структур та їх сервісів за допомогою розмічених тран-
зиційних систем. Використання запропонованого мате-
матичного апарату РТС значно полегшує опис компо-
нентів критичної ІТ-інфраструктури у порівнянні з ін-
шими відомими підходами. А використання композицій 
РТС дозволяє отримати компактну модель будь-якої 
складності.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ РОЗПОДІЛУ НА РУЙНУВАННЯ  

ГІДРОТЕХНІЧНИХ БЕТОНІВ В УМОВАХ УДАРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
 

Дорофєєв В. С., Кудашкін Г. В. 
 

Враховуючи світові тенденції розвитку мор-

ської галузі, будівництва та реконструкції портів з 

будівництвом причалів і одночасним вирішенням 

питань ресурсозбереження та забезпечення надійно-

сті експлуатації, на перший план виходять питання 

дослідження роботи гідротехнічних бетонів при 

ударних навантаженнях та при зміні вологості і те-

мператури. Тому поширення тріщин від ударних 

навантажень з урахуванням структури гідротехніч-

них бетонів і умов експлуатації є об'єктом проведе-

ного дослідження. 

Попередні дослідження показали вплив водо-

цементного відношення (В/Ц) на формування струк-

тури бетону і на міцність при дії динамічних наван-

тажень. 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, виника-

ючи в момент удару, не залежать від структури мате-

ріалу і характеру розподілу в ньому внутрішніх пове-

рхонь 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. Началь-

ний імпульс концентрованої енергії викликає миттєве 

зростання тріщини удару: при цьому, вона «нечутли-

ва» до структурних параметрів середовища. Тому вона 

буде розподіляти своїми берегами як матричний мате-

ріал, так і «заповнювач». При збільшенні площі пове-

рхонь нових утворених берегів закладена пружна ене-

ргія зменшується, тріщина уповільнює своє зростання 

і починає реагувати на структуру матеріалу. 

Встановлені характерні умови взаємодії удар-

ної тріщини з параметрами структури грубогетеро-

генного середовища і зустріч гирла тріщини із зерна-

ми крупного або дрібного заповнювача, навколо яких 

є поля локальних і інтегральних деформацій, під дією 

яких можливе відхилення траєкторії їх росту з галь-

муванням на межі розподілу «матриця – заповню-

вач», – виклинювання гирла тріщини на поверхню ро-

зподілу 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 вивільнен-

ням енергії на нових поверхнях, утворених за рахунок 

підростання технологічної тріщини. 

Авторами роботи розпочато дослідження із де-

тального встановлення закономірностей взаємодії 

тріщини удару з елементами макроструктури бетону. 

Вивчено вплив кількості і виду крупних заповнюва-

чів на механічні характеристики і ударну стійкість 

бетонів. Показана залежність характеру розподілу 

ВПР і технологічних тріщин від якісного та кількіс-

ного складу заповнювачів і від рівня взаємодії тужа-

віючого матричного матеріалу з поверхнею заповню-

вачів, який визначається кількістю в'яжучого та його 

концентрацією в одиниці об'єму, що залежить від 

В/Ц, і виникає реальна можливість через зміну скла-

ду бетону змінювати опір ударним навантаженням. 

Отриманий результат дозволяє зробити висно-

вок, що характер розподілу технологічних тріщин в 

макроструктурі гідротехнічних бетонів визначає роз-

виток цих тріщин під дією ударних навантажень до 

тріщин руйнування. В зв'язку з тим, що розподіл ВПР 

і технологічних тріщин руйнування залежать від гео-

метричних характеристик макроструктури (кількості 

і якості складу заповнювачів) і рівня взаємодії тужа-

віючого матричного матеріалу з заповнювачем, ро-

бимо висновок, що змінюючи структурні параметри 

ВПР і технологічні тріщини можливо збільшити опір 

бетону ударним навантаженням. 

Завдяки цьому, виникає реальна можливість 

зниження матеріалоємності залізобетонних констру-

кцій 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 приз-

начені для сторонніх користувачів – конфіденційна 

інформація. Тому навіть в мобільних пристроях пос-

тає актуальне питання захисту особистої інформації. 

Об'єктом дослідження є процес використання мобі-

льних додатків в поєднанні з роботою зі стандартни-

ми вбудованими вузлами та різноманітних додатко-

вих пристроїв для підвищення захищеності даних. На 

сьогоднішній день, як правило, для ідентифікації ко-

ристувача програми використовують класичні спосо-

би. 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 дослі-

дження можливості використання загальнодоступних 

методів створення мобільних додатків та їх застосу-

вання в поєднанні з сучасними системами розпізнання, 

підтверджено необхідність впровадження біометрич-

них систем ідентифікації. На відміну від класичних, 

біометричні системи ґрунтуються на унікальних біо-

логічних характеристиках людини, які важко підроби-

ти і які однозначно визначають конкретну людину. До 

таких характеристик відносяться, наприклад, відбитки 

пальців, геометрія обличчя, візерунок райдужної обо-

лонки, 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. Та-

кож складним завданням комп’ютерного зору є про-

блема усунення неоднозначності, що виникає при про-

ектуванні тривимірних об’єктів реального світу на 

плоскі зображення. 

Задача виявлення об’єктів на зображенні 

ускладнюється також великим обсягом даних, що мі-

стяться в зображенні. Зображення може містити ти-

сячі пікселів, кожен з яких може мати важливе зна-

чення. 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 вимо-

ги до продуктивності мобільних пристроїв. 

Результатом дослідження стало визначення ви-

мог та факторів, що впливають на ознаки і характерис-

тики об’єкта системи біометричної ідентифікації люди-

ни по обличчю. Насамперед це мінливість візуальних 

образів, проектування тривимірних об’єктів, кількість і 

розташування джерел світла, колір і інтенсивність ви-

промінювання, тіні або віддзеркалення від навколишніх 

об'єктів. Вирішення проблеми виявлення об'єктів на зо-

браженні лежить в правильному виборі опису об'єктів, 

для виявлення і розпізнавання яких створюється мобі-

льний 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 най-

більш вдалий з її точки зору кадр і зберігає його в базі 

даних. Обробляючи кілька зображень однієї людини в 

різних ракурсах, можна домогтися дуже високого від-

сотку точності розпізнавання. 

Проаналізовано особливості класів та власти-

вості задач розпізнавання людини по обличчю. Для 

класу задач пошуку зображення в базі даних, одне з 

рішень полягає в зберіганні невеликих наборів зазда-

легідь визначених ключових ознак, що максимально 

характеризують зображення. Ідентифікація людини 

по зображенню обличчя виділяється серед інших си-

стем інформаційного захисту тим, що по-перше, не 

потрібні спеціальні або дорогі пристрої. Для більшо-

сті додатків досить навіть простого мобільного при-

строю і звичайної камери. По-друге, не потрібен фі-

зичний 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 составляю-

щая любого оборудования имеет свой ресурс, по ис-

течению 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 изгото-

вленная данная деталь условиям эксплуатации; 

– условия эксплуатации детали должны соот-

ветствовать требованиям технической документации; 

– её регламентное обслуживание и т. д. 

Важнейшим фактором работоспособности де-

тали является материал, из которого она изготовлена. 

В большинстве случаях применяются известные ста-

ли и сплавы, а условия эксплуатации подгоняются 

под свойства известных материалов. Поэтому разра-

ботка материалов и покрытий для конкретных усло-

вий работы является актуальной задачей, которая не 

имеет общего решения до настоящего времени. Поэ-

тому объектом исследования является разработка 

нового антифрикционного сплава, который не будет 

содержать в себе дефицитных и дорогих компонен-

тов, 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 прин-

ципу Шарпи. В настоящее время сплавы системы Fe-

Si не исследованы для трения скольжения и качения, 

особенно если в этих сплавах повышенное содержа-

ние углерода (1 % и более). 

Особый интерес представляет легирование 

этих сплавов Сu и Mo. Повышенное содержание 

углерода в доменных ферросилициях до 1,5 % фор-

мирует в структуре цементит, что увеличивает твер-

дость и хрупкость сплавов. Поэтому представляет 

интерес введение в сплав пластичной меди, что мо-

жет обеспечить снижение хрупкости сплавов, повы-

шение теплопроводности покрытий после наплавки и 

высокие антифрикционные свойства. 

При анализе двойных диаграмм рассматрива-

лись сплавы с содержанием Si до 20 %, Cu до 25 %,  

С до 1,5 %. Вероятные фазы и структурные состав-

ляющие приведены в табл. 1. Для увеличения содер-

жания углерода в ферросилиции FeSi25 добавляем 

чугун доэвтектический передельный, нагреваем до 

температуры 1200–1250 ºС, выплавляем в тигле из 

силицированного графита, и мулитового тигля. Мас-

са садки – до 0,5 кг, плавили на установке ТВЧ. Ши-

хта для выплавки приведена в табл. 2.  

Таблица 1 

Вероятные фазы в системе Fe-Si-Cu-C 
Содержание примеси Фазы Fe-Si Фазы Si-Cu Фазы Fe-Cu 

Si9 α+α1+Fe3C α1+γ ε+α+Fe 

Si10 α+α2+Fe3C α1+α2+γ ε+α+Fe 

Si11 α1+ε+Fe3C α1+α2+γ ε+α+Fe 

Si12 α1+ε+Fe3C α1+α2+η ε+α+γ+Fe 

Si13 α1+ε+Fe3C α1+α2+η ε+α+γ+Fe 

Таблица 2 

Состав шихты для выплавки сплава 
№ FeSi15, % FeSi25, % Чугун ПЧ-2 Cu-отходы Флюс B2O3+Na2B4O7 

1 84 – – 16 

10 % от общей массы 2 – 25 60 15 

3 – 25 50 25 

 

Из табл. 2 видно, что в представленных трёх 

образцах, обозначенными соответственными номе-

рами 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 ис-

пользовались медные отходы (отходы электроники). 

Это сделано по нескольким причинам, первая – мед-

ные отходы никак не повлияли на состав и свойства 

конечного сплава, вторая же причина – по экономи-

ческим соображениям. Для поиска наиболее опти-

мального содержание меди в антифрикционном 

сплаве во всех трех образцах ее содержание колеб-

лется от 15 до 25 %. В качестве флюса использова-

лась бура (B2O3+Na2B4O7), которая не редко приме-

няется 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.   

Евтифеев Сергей Леонидович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, заведующий 

кафедрой технологий конструкционных материалов и материаловедения, Одесский национальный по-

литехнический университет, пр. Шевченко, 1, г. Одесса, Украина, 65000. E-mail: evtik@ukr.net 

Крушельницкий Дмитрий Олегович, кафедра технологий конструкционных материалов и материало-

ведения, Одесский национальный политехнический университет, пр. Шевченко, 1, г. Одесса, Украина, 

65000, E-mail: dimkrushelnitskii1@gmail.com 



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

 54 

УДК 614.849 

 

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 хімі-

чної, нафтохімічної, газової промисловості. Актуаль-

ним це є і для автомобільних газонаповнювальних 

компресорних станцій (АГНКС), де атмосферу виро-

бничих приміщень контролюють за допомогою дава-

чів концентрації метану, які перевіряють періодично 

вручну за допомогою сумішей в балонах. 

Для уникнення людського фактору і підвищен-

ня надійності перевірки розроблена система експрес-

тестування давачів контролю загазованості АГНКС 

(рис. 1), яка забезпечує автоматичну перевірку кожно-

го з давачів (Д1,…,Д6) із заданою періодичністю.  

 

СГС

Система 
контролю 

загазованості

МБК

БКл2 БКл6

Д6

БКл1
БКл7

CH4

Air

Скид

Д2Д1

 
Рис. 1. Принципова схема системи експрес-тестування давачів контролю загазованості виробничих приміщень 

 

Система експрес-тестування містить:  

– синтезатор газових сумішей (СГС), призна-

чений 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 блока- 

ми 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 капі-

лярними дроселями потоків метану та повітря. Си-

нтезатор забезпечує одночасне приготування чоти-

рьох вищевказаних газових сумішей. Конструктив-

ні розміри дозуючих капілярів забезпечують ком-

пенсацію впливу температури, а також часткову 

компенсацію впливу зовнішніх тисків (барометри-

чного та тисків джерел компонентів). Завдяки такій 

побудові синтезатор забезпечує приготування га-

зових сумішей з відносною похибкою, яка не пере-

вищує 1 % відн.  
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AСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ФРАКТАЛЬНОГО УЩІЛЬНЕННЯ  

ЗОБРАЖЕНЬ 

 

Майданюк В. П., Ліщук О. О. 

 
Об’єктом дослідження є зображення, які пред-

ставлені в цифровій формі та які необхідно зберігати 

на носіях та передавати каналами зв’язку. Для еко-

номії пам’яті та більш ефективного використання ре-

сурсів системи створюють спеціальні алгоритми ко-

дування. 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 фрак-

тальні 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 немож-

ливо для інших алгоритмів ущільнення зображень з 

втратами. 

З фізичної точки зору фрактальне кодування 

ґрунтується на твердженні, що зображення містить 

афінну надлишковість. Математична модель, яка ви-

користовується при фрактальному стисненні зобра-

жень, 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 фрак-

тального кодування є перевірка кожного доменного 

блоку і виконання обчислень для визначення точності 

апроксимації. Такий спосіб називається повним по-

шуком або повним перебором. 

Найбільш відомі методи підвищення швидкодії 

кодування зображень фрактальним методом такі: 

1. Пошук доменних блоків, для яких F не пере-

вищує 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 по-

передній відбір доменних блоків для кожного ранго-

вого блоку. Для попереднього відбору для кожного 

рангового та доменного блоку можна обчислити кое-

фіцієнти деякого двовимірного перетворення і за їх 

значенням виконати класифікацію цих блоків. Най-

більш економічним є перетворення Уолша-Адамара, 

оскільки для його обчислення достатньо лише опера-

цій додавання. Для класифікації доменних і рангових 

блоків використовується лише декілька значень кое-

фіцієнтів перетворення, що зменшує кількість обчис-

лень та підвищує швидкість кодування. 

Відбирається задана кількість доменних блоків 

з найменшим відхиленням для поточного рангового 

блоку та виконується стандартний алгоритм фракталь-

ного ущільнення з відібраними доменними блоками. 

Якщо порахувати необхідну кількість операцій 

для стиснення зображення в градаціях сірого розмі-

ром 512×512 пікселів при розмірі рангового блоку  

8 пікселів. 

Для алгоритму запропонованим Жакеном за- 

гальна кількість математичних операцій складе  

2 147 483 648. 

Для алгоритму з попереднім відбором, запро-

понованим у даній роботі загальна кількість операцій 

складе 239 914 189. 

Отже при заданих умовах вдалося значно зме-

ншити кількість арифметичних операцій. 

Аналіз фрактального ущільнення зображень 

показав, що даний метод здатен забезпечити найкра-

ще співвідношення ступеня ущільнення і якості від-

новленого зображення та має хороші перспективи 

для подальшого розвитку.  

Запропоновано метод підвищення швидкості 

фрактального ущільнення за рахунок попереднього від-

бору близьких доменних блоків за коефіцієнтами дво-

вимірного ортогонального перетворення, що зменшує 

простір пошуку для кожного рангового блоку і відпові-

дно 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 зобра-

ження (поділ зображення на області, що не схожі по 

деякому критерію). Результатом сегментації зобра-

ження є множина сегментів, які разом покривають 

все зображення. Для вирішення проблеми сегментації 

існує велика кількість алгоритмів. Останніми роками 

значний прогрес спостерігається у розвитку графових 

алгоритмів сегментації. Принцип сегментації зобра-

ження в базовому алгоритмі наступ-

ний: сегментація отримується в ре-

зультаті побудови мінімального карка-

са графа, в якому вершини відповіда-

ють пікселям зображення, а ваги ребер 

відображають міру відмінності між 

двома суміжними вершинами.  

У програмному вигляді реалізо-

вано базовий «Ефективний метод сег-

ментації на основі графів», та вже за-

пропоновані його модифікації: викори-

стання предикату визначення межі між 

регіонами та використання структури 

даних під назвою «система неперетин-

них множин». Запропоновано модифі-

кації, що значно збільшують швидко-

дію алгоритму. Для представлення се-

гменту зображення пропонується ви-

користовувати однонаправлений список, що з точки 

зору швидкодії, відповідно до рис. 1, є більш ефекти-

вним порівняно з структуро даних «система непере-

тинних множин». 

Дослідження показали, що приблизно полови-

ну часу виконання алгоритму займає сортування ре-

бер графу, тому найвагомішою оптимізацією алгори-

тму є запропонований спосіб наближеного сортуван-

ня за лінійний час. Він полягає в групуванні ребер з 

близькою вагою в однонаправлені списки і збере-

ження цих списків в одномірному масиві, індекс еле-

менту якого дорівнює мінімальній вазі ребра групи. 

Графіки швидкодії модифікацій з використання цьо-

го підходу зображені суцільними лініями на рис. 1 і 

показують приріст швидкодії майже в 3 рази. 

Розроблена модифікація з представленням се-
гментів у вигляді однонаправлених списків і викори-
станням підходу для уникнення сортування ребер 
графу збільшує швидкодію алгоритму приблизно в  
4 рази при невеликій зміні якості сегментації (рис. 2). 

У результаті роботи оригінального і модифі-
кованого алгоритмів час виконання алгоритмів склав 
415 і 113 мс, відповідно.  

 

    .. ..     

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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Рис. 1. Залежність часу виконання модифікації алгоритму і кількості 

пікселів у вхідному зображенні 
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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 акти-

вно проникає в усі сфери нашого життя. Левова част-

ка інформації зберігається й передається у вигляді 

цифрових зображень. Відповідно, чим якісніше зо-

браження, тим більше пікселів потрібно для його від-

творення і тим більше пам’яті воно займає. Виходячи 

з вищеописаного, у наш час питання компресії зо-

бражень, яке є об’єктом проведеного дослідження, 

не втрачає своєї актуальності не зважаючи на те, що 

існує вже чимало розробок.  

Усі існуючі методи стиснення зображень по-

діляються на дві категорії, а саме методи стиснення 

без втрат інформації й методи стиснення з її втрата-

ми. Під першу категорію потрапляють методи, які 

дозволяють повною мірою відтворити зображення в 

результаті декомпресії. До другої категорії відно-

сять ті методи, які в процесі декомпресії не можуть 

однозначно відновити початкове зображення з пов-

ною точністю. Таким чином, в залежності від сфери 

застосування можемо обирати той чи інший метод, 

який підійде. Однак, існує прив’язка методів до ти-

пу 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 ускла-

днює 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 стис-

кались з використанням інших методів. Для частко-

вого вирішення цієї проблеми запропоновано здійс-

нювати багатокритеріальну класифікацію сегментів 

зображення по різних алгоритмах компресії. З-

поміж завдань досліджень було вирішено такі за-

вдання, як здійснення поділу зображення на окремі 

сегменти, вибір алгоритмів компресії, які охоплю-

ють найбільш поширені типи зображень й розробку 

критеріїв відповідності сегмента тому чи іншому 

методу компресії. 

Авторами роботи розпочато розробку програ-

много додатку, який реалізуватиме вищеописані за-

вдання. Зрозуміло, що у зв’язку зі складністю реалі-

зації, такий додаток матиме проблеми з швидкодією, 

тому авторами запропоновано впровадження парале-

льних обчислень на рівні класифікації сегментів зо-

браження по обраних алгоритмах компресії. 

Проаналізовано й вивчено класифікацію пара-

лельних 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’ят- 

тю та процесором, та потік команд, які виконує проце-

сор. 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 одинич-

ний потік даних (SISD – Single Instruction Single Data 

stream); 

– МКОД – множинний потік команд та одини-

чний потік даних (MISD – Multiply Instruction Single 

Data stream); 

– ОКМД – одиничний потік команд та мно-

жинний потік даних (SIMD – Single Instruction 

Multiply Data stream); 

– МКМД – множинний потік команд та мно-

жинний 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 сегмен-

тів зображення підпадає під тип SIMD. Саме тому в 

якості множинного потоку даних необхідно викорис-

товувати сегменти зображення, до кожного з яких 

використовується один і той самий потік команд. 

Використання паралельних обчислень дало 

змогу підвищити швидкодію роботи запропонова-

ної розробки. Завдяки цьому досягається можли-

вість реалізації багатокритеріальної класифікації 

зображень на практиці, що ляже в основу подаль-

шої розробки багатокомпонентного методу стис-

нення 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 рас-

чета двигателей внутреннего сгорания. Учитывая 

сложившиеся тенденции в разработке методов расче-

та двигателей внутреннего сгорания, в основу кото-

рых положены термодинамические параметры, ак-

тивно используется понятие степень предварительно-

го расширения, являющееся фундаментальным и 

трудно определяемым параметром. В работе выпол-

нен анализ методов его определения. 

Сделан вывод о сложности применяемых ме-

тодик, связанных с необходимостью включения зна-

чительного 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, ха-

рактерные для двигателей аналогов. Однако при та-

ком подходе не обеспечивается возможность анализа 

совершенства конструкции дизелей, с учетом влия-

ния особенностей организации внутрицилиндровых 

процессов. 

Отмечаемые ограничения приводят к опреде-

ленному разрыву в подходах проектирования и выбо-

ра способов совершенствования конструкции дизелей. 

На основании обзора рассматриваемого вопро-

са ставилась задача разработки метода расчета пока-

зателя степени предварительного расширения, кото-

рый бы оказался простым и доступным при исполь-

зовании в инженерной практике. При этом принима-

лось 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, м
3
/с. 

Объемная скорость определяется из соотно-

шения: 
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где Vоб – объемная скорость, м
3
/с; k – коэффициент 

пропорциональности; Ne – эффективная цилиндровая 

мощность дизеля, кВт; Pe – среднее эффективное дав-

ление цилиндра, бар. 

Скорость высвобождаемого объема движу-

щимся поршнем устанавливалась по зависимости: 
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где n – число оборотов коленчатого вала двигателя.  

Расчет степени предварительного расширения – 

ρ осуществлялся по прямому соотношению: 
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Таким образом, полученные результаты оказа-

лись легко разрешимыми для неограниченного коли-

чества типов и модификаций двигателей. Это позво-

ляет применить отмеченный параметр в целях анали-

за конкретных конструкций. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ ПРОКОЛА 

ФОЛЬГИ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТАКТИРОВАНИЯ 

 

Ефименко А. А., Палюх Б. П. 
 

В электронном аппаратостроении наряду с пай-

кой используются непаяные способы монтажа элек-

тронных компонентов (ЭК) запрессовкой благодаря бо-

лее высокой технологичности и надежности. Среди 

непаяных способов известным является контактное со-

единение 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 поис-

ком 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 приспособле-

ния для подтверждения наличия холодной сварки, 

описанного в работе авторов Ефименко А. А., Па-

люх Б. П. «Физические модели контактов, выполнен-

ных методом прокола фольги», удалось подтвердить, 

что при определенных условиях возможно образова-

ние холодной сварки металлов между выводом и 

фольгой контактной площадки печатной платы. Од-

нако условия проведения эксперимента не полностью 

соответствовали установленным требованиям, т. к. 

при запрессовке вывода за счет механического воз-

действия смещались разборные части жесткой печат-

ной платы, что приводило к искажению размеров от-

верстий в плате. Это не позволяет говорить о точных 

зависимостях размеров отверстий и выводов. 

Для решения этой проблемы предложена кон-

струкция и изготовлены приспособления с неразбор-

ным основанием в виде печатной платы. По линии 

расположения отверстий под контактные выводы 

выполнены пазы для облегчения разламывания платы 

после запрессовки выводов для последующего ис-

следования качества соединения. Для сбора стати-

стических данных по качеству контактирования в ос-

новании (плате) отверстия изготавливаются разного 

диаметра. Образцы изготавливались на станке с ЧПУ, 

что обеспечивает требуемую точность и повторяе-

мость результатов.  

Оценка и поиск оптимальных соотношений 

размеров выводов и отверстий проводится по значе-

ниям площади следов холодной сварки на выводах и 

усилиям запрессовки при различных диаметрах от-

верстий в основании платы и постоянных размерах 

выводов. Исследованиям подвергаются и различные 

покрытия контактных площадок платы. На фотогра-

фиях выводов (рис. 1), сделанных с помощью микро-

скопа, накладывалась сетка для последующего под-

счета количества квадратов (и соответственно пло-

щади) 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 исследо-

ваний контактных соединений МПФ дает возмож-

ность 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 разме-

ров выводов и отверстий следует в качестве ограни-

чений использовать переходное контактное сопро-

тивление.  
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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 задо-

вольняє 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 ве-

ликий спектр вуглеводів, проте найкраще здійснює 

накопичення рибофлавіну за наявності в середовищі 

фруктози, галактози, глюкози та мальтози. Однак до-

сі 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 дже-

рело карбону, як глюкозо-фруктозний сироп (ГФС), 

який виробляють з кукурудзяного крохмалю фермен-

тативним гідролізом його до глюкози з наступною 

ізомеризацією частини глюкози у фруктозу та пода-

льшим очищенням. Завданням досліджень є встанов-

лення рівня накопичення рибофлавіну на поживних 

середовищах з різними глюкозо-фруктозними сиро-

пами (ГФС-10 та ГФС-42) в якості джерела карбону, 

а також пошук джерела нітрогену, що буде максима-

льно сприяти синтезу вітаміну В2. 

Авторами роботи розпочато цикл експеримен-

тів по встановленню можливості використання глю-

козо-фруктозних сиропів у промисловому виробниц-

тві рибофлавіну. Вивчено вплив глюкозо-фруктозних 

сиропів з різною концентрацією фруктози на рівень 

накопичення цільового продукту. У якості порівнян-

ня використані аналогічні поживні середовища, що у 

своєму складі в якості джерела карбону містять глю-

козу або фруктозу. Показано, що найбільша кількість 

вітаміну синтезується при використанні ГФС-10 

(173 мг/дм
3
), 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 Eremothe-

cium ashbyi, показано, що найбільша кількість рибо-

флавіну синтезується продуцентом при найменшій 

концентрації ГФС-10 у дослідженому діапазоні 10–

50 г/дм
3
 у перерахунку на глюкозу. Отримані резуль-

тати можуть бути пояснені катаболітною репресією. 

Серед досліджених компонентів поживного се-

редовища, що є відомими джерелами нітрогену (пеп-

тон, дріжджовий екстракт, соєве борошно та одночас-

не 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 факто-

рів росту, що необхідні продуценту для накопичення 

цільового продукту у максимальній кількості. 

Результати проведених досліджень можуть бу-

ти передумовою для здійснення оптимізації складу 

поживного середовища з метою максимального на-

копичення 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 торгі-

влі, 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 від-

значити, що роботодавців насамперед цікавлять фа-

хівці, що мають досвід роботи в даній області. У та-

кій ситуації випускники університету не є бажаною 

категорією для роботодавців. Забезпечити випускни-

кам необхідний досвід роботи є новим завданням 

університету. 

Перехід до інформаційного суспільства вима-

гає від університету вирішення принципово нових 

проблем, що обумовлює перегляд критеріїв переоці-

нки науково-теоретичних основ професійної освіти 

бакалаврів. 

Даний факт вказує на необхідність впрова-

дження інноваційних підходів до навчання бакалав-

рів з транспортних технологій, в тому числі впрова-

дження інноваційних освітніх програм, що включа-

ють 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 на-

вчанні бакалаврів можна визначити як сукупність су-

часних засобів і методів, які забезпечують збір, збері-

гання, переробку і передачу інформації на основі су-

часної комп'ютерної техніки, а також забезпечують 

інтерактивне програмно-методичний супровід сучас-

них технологій навчання і діяльності всього універ-

ситету в цілому. 

Важлива частина застосування інформаційних 

технологій при навчанні бакалаврів – це навчальна 

загально-університетська соціально-медійна платфо-

рма, побудована на блокчейне. Але, на жаль, далеко 

не всі розуміють що ж вона з себе повинна представ-

ляти та як працює. Спробуємо описати це просто. 

Блокчейн (Blockchain) стосовно до утворення – 

це спосіб зберігання даних або цифровий реєстр на-

вчальних транзакцій (оцінок, подій, складання залі-

ків, іспитів, модулів, та інше). Всього, що потребує 

окремої незалежної записи і, при необхідності, в пе-

ревірці. У блокчейні можна зберігати дані про успі-

шність 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 збе-

рігається в якомусь одному місці, він розподілений 

серед кількох десятків комп'ютерів у всьому універ-

ситеті. Будь-який користувач цієї університетської 

мережі може мати вільний доступ до актуальної вер-

сії реєстру, що робить його абсолютно прозорим для 

всіх учасників освітнього процесу і життя в студент-

ському містечку, включаючи професорсько-викла- 

дацький склад, працівників деканатів, секретаріату, 

ректорату, бібліотек, гуртожитків, їдалень, спортив-

них 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 міс-

тить в собі набір записів. Нові блоки завжди додають-

ся строго в кінець ланцюжка. Процес шифрування, ві-

домий 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 підроби-

ти його неможливо. До нього можна тільки додавати 

нові записи. Важливо врахувати те, що реєстр онов-

люється на всіх комп'ютерах в університетській мере-

жі 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 резуль-

таті вони отримають інший цифровий підпис, що сиг-

налізує про невідповідність в системі. 

Таким чином, блокчейн є перспективною ін-

новаційною технологією здатної дати ринкові пере-

ваги університету в навчанні бакалаврів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА МІКРОКРАПЕЛЬ У ЛАБ-ЧІПІ ЗАСОБАМИ САПР  

COMSOL 

Риткіна С. М. 
 

Згідно світових тенденцій розвитку науки ге-

нератори мікрокрапель на основі Лаб-чіпів знаходять 

широке застосування у медицині, біології, фармацев-

тиці, промисловості та інших сферах діяльності лю-

дини. Впровадження такої технології відкриває нові 

можливості щодо істотного зниження вартості, скла-

дності 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 проекту-

вання COMSOL моделі Т-подібного генератора мік-

рокрапель та дослідження за допомогою методу фун-

кції рівнів, а також верифікації результатів ком- 

п’ютерного моделювання шляхом проведення експе-

риментальних досліджень. 

Для проведення дослідження процесу генера-

ції та формування мікрокрапель у Т-подібному гене-

раторі мікрокрапель було створено п’ять моделей у 

САПР COMSOL. Під час моделювання процесу 

утворення мікрокраплі у генераторі були обрані дис-

тильована вода та мініральна олія. У кожній моделі 

використані різні значення об’ємної швидкості пото-

ків рідини неперервної та дисперсної фаз, тобто різ-

ними значеннями швидкості подачі рідин у мікрока-

нали. Для неперервної фази значення об’ємної швид-

кості було в межах від 6,66·10
-11

 до 25·10
-11

 м
3
/с, а 

дисперсної – від 3,33·10
-12

 до 1,67·10
-11

 м
3
/с. Одним з 

результатів проведеного моделювання є діаметр 

утвореної мікрокраплі. Також результатами моделю-

вання є група графіків, які показують процес форму-

вання 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 дис-

персної фази у 2 рази з 6,66·10
-12

 до 3,33·10
-12

 м
3
/с, 

причому об’ємна швидкість неперервної фази зали-

шається незмінною – 6,66·10
-11

 м
3
/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 непе-

рервної фази у 1,25 раз з 6,66·10
-11

 до 8,33·10
-11

 м
3
/с, 

причому об’ємна швидкість дисперсної фази залиша-

ється незмінною – 3,33·10
-12

 м
3
/с, призводить до зме-

ншення діаметра мікрокраплі у 1,06 раз, яка форму-

ється, 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 швидко-

сті неперервної фази до об’ємної швидкості дисперс-

ної фази незмінним, але при цьому збільшуючи зна-

чення швидкостей, час генерації мікрокрапель змен-

шується. 

 

 
Рис. 1. Моделювання процесу утворення мікрокраплі 

із швидкістю неперервної фази – 10·10
-11

 м
3
/с та  

дисперсної – 3,33·10
-12

 м
3
/с 

 
Також було проведено цикл експериментальних 

досліджень на фізичному стенді із застосуванням на-

ступного обладнання: T-подібний генератор мікрокра-

пель 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 передба-

чає використання двох рідин для утворення мікрокра-

пель: дистильована вода та мініральна олія. У резуль-

таті проведення експериметнального дослідження під-

твердились результати проведення моделювання у 

САПР COMSOL.  

Результати комп’ютерного моделювання у 

САПР COMSOL та результати експериментального 

дослідження виявились подібними, але не ідентич-

ними, так як незначна різниця під час порівняння ре-

зультатів була отримана тому, що введені параметри 

неперервної (дистильованої води) та дисперсної (мі-

неральної олії) фаз у системі COMSOL могли дещо 

відрізнятись від параметрів рідин, що застосовува-

лись у експериментальному дослідженні. Тому ви-

сновки, 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 дослі-

джень є аналіз інструментів підвищення ефективнос-

ті та методик планування часу, та визначення їх 

впливу на активність користувача.  

Для того, щоб знаходити причини неефекти-

вності людської діяльності було проаналізовано ін-

тенсивність роботи користувача за комп’ютером, а 

також корисну складову цієї діяльності, яку далі 

будемо називати інвентаризацією часу. На основі 

накопичених за час інвентаризації даних проводи-

вся аналіз витрат часу. На рис. 1 подано приклад 

інтенсивності діяльності користувача, яка вимірю-

валась 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 актив-

ність користувача, які можуть бути отримані автома- 

 

тизовано, за допомогою відповідного ПЗ, а також ін-

формація про програми, які були активними, та кое-

фіцієнт їх корисності (від 0 до 1). 

Для аналізу отриманих даних застосовувався 

математичний апарат статистичного аналізу рядів, і 

за його допомогою була побудована модель актив-

ності користувача, завдяки якої можна пояснити по-

ведінку часового ряду i робити прогнози на майбут-

ні періоди. 

Активність користувача аналізувалась за до-

помогою 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 Пу-

ассона; st – сезонна компонента моделі, яка визна-

чалась днями тижня; ct – циклічна компонента мо-

делі, яка відображає типові коливання активності в 

межах години.  

Кореляції між сезонними компонентами st різ-

них користувачів не виявлено, і з аналізу статистики 

виявлено, що він прив’язаний до індивідуальних осо-

бливостей, зокрема до розпорядку тижня. Щодо цик-

лічної компоненти ct виявлено, що амплітуда має не-

значні коливання 10–20 %, але період сусідніх циклів 

міг відрізнятися на 50–200 %. Характеристики циклів 

і трендів залежали від індивідуальних параметрів до-

сліджуваних, і для кожного користувача ці параметри 

мали різне значення.  

Авторами роботи розпочато цикл експеримен-

тів на основі статистичного аналізу часових рядів зі-

браних даних діяльності людини, та розробка реко-

мендацій 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 по-

вноти обліку екологічних аспектів розв'язуваних про-

блем. Стратегія прийняття екологічно вивірених рі-

шень повинна спиратися на інформацію про трансфо-

рмації і взаємовпливах фізичних, хімічних і біологіч-

них процесів у навколишньому середовищі, що є об'є-

ктом проведеного дослідження. Дана обставина пояс-

нює необхідність і зростаючий інтерес до постановки 

все більш складних завдань, пов'язаних з аналізом 

просторових даних за станом навколишнього середо-

вища 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 вели-

ких обсягів даних;  

– просторова й тимчасова розподіленість спо-

стережень;  

– необхідність використання алгоритмів від-

повідної 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 про-

блематики призводить до підвищення значущості до-

сліджень, спрямованих на виявлення та кількісне 

оцінювання взаємозалежності процесів, що відбува-

ються 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 за-

гальну лінійну модель для всієї території, після чого 

обчислити теоретичні значення результативного по-

казника. Обчислити квадрат відхилення результатив-

ного показника від емпіричного для кожної ділянки 

за формулою: 
 

 
2

2  
iji ij xu y y ,  

 

де ijy ,
 ijxy  – теоретичні та емпіричні значення резуль-

тативного показника. 

На другому етапі автор здійснює укрупнений 

поділ території на частини (для кожної частини роз-

раховує суму квадратів відхилень результативного 

показника від емпіричного). Вибирає частину тери-

торії з найбільшою сумою та будує для обраної час-

тини окрему (локальну) лінійну модель або більш 

складну модель за методом МНК (наприклад: квад-

ратичну двофакторну модель). 

Після проведення цих дій, необхідно порівня-

ти якість початкової та кінцевої моделей. 

У результаті проведеного експерименту рівень 

достовірності моделі значно зріс як для кожної окре-

мої частини, так і для всієї досліджуваної території. 

Застосування даного методу для побудови ку-

сково-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 мето-

ди оцінювання збільшення рівня значущості для та-

кої кусково-лінійної моделі у порівнянні з загальною 

лінійною моделлю. 

Основною перевагою методу кусково-лінійної 

моделі, на думку автора, є мінімізація кількості ґрун-

тових 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 куско-

во-лінійної моделі, та проаналізовано алгоритм вико-

ристання даного методу. Метод моделювання засто-

совано з метою отримання неперервного розподілу 

значень досліджуваного показника по усій площині 

досліджуваної території. 
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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 зна-

ти, якому конкретному ризику піддаються, зв'язую-

чись з даною системою постачання, тобто якою є фу-

нкціональна надійність системи стосовно їх як спо-

живачів. Саме функціональна надійність водопровід-

ної мережі визначає ступінь ризику недопоставки ці-

льового продукту в процесі його транспортування. В 

роботі під функціональною надійністю трубопровід-

ної мережі, що є об'єктом проведеного дослідження, 

розуміється ймовірність безперервної поставки ці-

льового продукту конкретному споживачеві протя-

гом певного періоду часу. 

Для вирішення проблеми визначення ступеня 

ризику недопоставки цільового продукту запропоно-

вано використовувати аналітичний метод розрахунку 

функціональної надійності складних трубопровідних 

систем. 

Результатом аналітичного методу є математи-

чна модель функціональної надійності трубопровід-

ної 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 експеримен-

тів, які базувалися на створенні віртуальних тру-

бопровідних мереж і імітації процесів їх експлуа-

тації. Імітація процесів експлуатації віртуальних 

мереж здійснювалася за допомогою генератора ви-

падкових чисел, який забезпечував випадковий ро-

зподіл відмов конструктивних елементів мережі як 

в просторі, так і в часі. 

У зв'язку зі значною трудомісткістю організа-

ції обчислювальних експериментів в якості тестових 

були обрані прості магістральні водопровідні мережі, 

що складалися з двох паралельних трубопроводів, 

сполучених однією перемичкою. Мережі відрізняли-

ся одна від одної тільки конструкцією перемички. 

Незважаючи на незначні відмінності в структурі, 

для кожної мережі розроблялася своя програма екс-

перименту. Чим простіше структура мережі, тим ме-

нше трудомістка процедура перевірки істинності ре-

зультату розрахунку. 

Результати обчислювальних експериментів 

показали, що при великій кількості повторень серед-

ній час безперервної поставки цільового продукту 

споживачеві для кожної тестової мережі неухильно 

збігався зі значенням функціональної надійності, ро-

зрахованим аналітичним методом. 

Розроблений метод, в першу чергу, призна-

чений для проектування нових, реконструкції та 

розвитку старих трубопровідних, в тому числі й 

водопровідних мереж. Однак він може використо-

вуватися для: 

– розрахунку функціональної надійності дію-

чих розподільних і магістральних трубопровідних 

мереж;  

– визначення ступеня ризику недопоставки ці-

льового продукту споживачам;  

– складання графіків ремонтно-профілактич-

них робіт;  

– визначення ступеня ризику виникнення ава-

рійних ситуацій;  

– у судовій експертизі для встановлення сту-

пеня вини постачальників, експлуатаційників і спо-

живачів при виникненні великих аварій та екологіч-

них 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 scien-

tific 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 study-

ing 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 condi-

tions where carrying out the field experiment is difficult 

or even impossible. 

The main feature of modeling is that it is a meth-

od of mediated cognition with the help of substitute ob-

jects. 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, hypothe-

ses, 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 na-

ture, specific filling of the system. 

The need to use the modeling method is deter-

mined by the fact that many objects (or problems related 

to these objects) can not be directly investigated or com-

pletely 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 charac-

terize the evolution of these systems. The technique of 

computer modeling includes the development of a com-

puter (computational) model and the development of 

program code for implementing this model and perform-

ing the necessary calculations. 

A computer model is a schematic description of 

an object or set of objects, as well as the laws of the be-

havior of this object (objects). The specific content of the 

computer model is determined by the specifics of the sys-

tem 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 ana-

lytical 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 dif-

ferential 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 so-

lution is often a laborious process. 

Distinguishes between deterministic and stochas-

tic (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 corre-

sponds 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 deter-

mined by only certain probabilistic characteristics. 

Let’s give an example of a system of moving par-

ticles in a closed space. Each element of such system is a 

set of numerical characteristics: particle mass, coordi-

nates, velocity components. The change in the values of 

the coordinates and velocities of the particles is a conse-

quence 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 op-

erating 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 model-

ing it manifests itself, as a rule, when the initial hypothe-

sis is advanced and the experimental data are compre-

hended, then in mathematical modeling, in addition, it is 

necessary to formalize (to translate into the language of 

mathematics and logic) the studied properties, theoreti-

cally 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 dam-
age. 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, charac-
teristic for NE. 

The activity of control bodies to avert the occur-
rence and elimination of NE consequences assumes col-
lecting data on NE, analysis and evaluation of NE situa-
tion, preparing conclusions and proposals for making de-
cisions about conducting emergency–rescue and other 
types of operations, making (refining) a decision and 
communicating the tasks to performers (specialized sub-
divisions and units), organization of coordination interac-
tion between subdivisions, which participate in the elimi-
nation 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 dis-
turbances of different nature, lead to the necessity to con-
stantly 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 deci-
sion 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 coordi-
nate the activities of the engaged specialized subdivisions 
and units during elimination of the NE consequences un-
der conditions of uncertainty and incomplete information 
about NE, as well as the limited time for decision mak-
ing, 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 elim-
ination of NE). The choice of the mode for the DMSS oper-
ation 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 pa-
rameters of NE; account of potentially dangerous sec-
tions 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 vol-
ume 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; or-
ganization of the transportation of forces and material-
technical resources, in accordance with the plan of mobi-
lization; 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 elimina-
tion of NE, plans of mobilization and coordination inter-
action of forces and means, engaged in the elimination of 
NE, as well as the structured data sets on NE. Infor-
mation provision of DMSS is accomplished with the aid 
of the DB subsystem. 

The purpose of DMSS is provision of the execu-
tives 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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СИСТЕМА КОРОЗІЙНОГО МОНІТОРИНГУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ  

HIGH-RESOLUTION ER 

 

Ушакова А. В., Архипов О. Г., Довгалов Л. Ю. 

 
В хімічній промисловості обладнання проек-

тується згідно умов нормативних документів, але ча-

сто реальні умови експлуатації відрізняються від ро-

зрахункових. Як результат маємо непередбачувані 

деградаційні зміни структури металів, часто значно 

більші за прогнозовані. Для запобігання цьому необ-

хідно 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 актуа-

льною і важливою. 

Метою представленої роботи є розробка дат-

чиків корозіометричної системи, побудованої на ви-

мірі електричного опору елементів відомої геометрії, 

що розташовані в рідкому агресивному середовищі. 

Цей метод добре відомий і має багато прикладів тех-

нічної реалізації, але не позбавлений деяких прита-

манних йому суттєвих недоліків: температурна зале-

жність, вплив масштабних факторів тощо. Викорис-

тання сучасної елементної бази і оригінальні ідеї по-

будови структури корозіометричної системи дозво-

лили значною мірою усунути ці недоліки і запропо-

нувати промисловості сучасну гнучку і надійну сис-

тему не лише контролю корозії, але і визначення за-

лишкового ресурсу в режимі реального часу. 

Чутливий елемент (ЧЕ) датчика складається 

з вимірювальної і еталонної частин, через які про-

тікає 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 напру-

жень на них пропорційно величинам їх опорів. За 

співвідношенням падінь напружень визначається 

діаметр вимірювсальної частини. За співвідношен-

ням падінь напруг визначається поточна товщина 

(діаметр) вимірювальної частини. Визначення ди-

наміки змін товщини ЧЕ елемента дозволяє визна-

чити швидкість протікання корозії. 

Проведені гравіометричні іспити, які під- 

твердили 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 характе- 

ристик 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 еле-

мент електрично ізольований від труби.  

В процесі роботи через еталонну і контрольо-

вану 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 корозіоме-

тричної системи входять вторинна апаратура розроб-

ки ТОВ НТП «Екор» (Сєвєродонецьк, Україна). Для 

вимірювання падіння напруги на вимірювальній і 

еталонній частині датчика корозії або еталонної діля-

нки обладнання використовується корозиметр ЭКОР-

ЭС-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 проце-

сом вимірювань та обробки отриманої від корозиме-

тра інформації. Він виконує статистичну обробку да-

них, обраховує співвідношення опорів, розраховує 

геометричні розміри вимірювальної системи та вира-

ховує 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 сис-

теми як засобу вимірювання корозії. Розроблена про-

грама метрологічної атестації. Система має апроба-

цію на підприємствах регіону. За допомогою корозі-

ометричної системи досліджується вплив на швид-

кість корозії таких факторів, як температура, швид-

кість потоку, рН середовища, аерації тощо. 
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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 ус- 
ловиях. Возникают неуправляемые деформации по-
родного массива, которые реализуются в виде вне-
запных вывалов пород, разрушений крепи и завала 
выработок. Статистика травматизма и обстоятельств 
крупных аварий показывает, что все реже их причи-
ной является отказ современного оборудования, а на 
первое место выходит «человеческий фактор». Часто 
человек травмируется потому, что он сам сознатель-
но идет на нарушения Правил безопасности или 
несчастный случай происходит в результате дей-
ствий (бездействия) руководителя. 

Усилиями ряда научных учреждений разрабо-
таны новые методы, способы получения и обработки 
информации о состоянии породного массива, крепи, 
оборудования, вентиляции и технологических процес-
сов. Однако на сегодняшний день не определены кри-
терии оценки рисков опасных проявлений горного 
давления, отсутствуют указания по функционирова-
нию и комплектации систем безопасности, учитыва-
ющие состояние породного массива. Несмотря на 
наличие большого объема получаемых данных, мето-
ды и средства их анализа недостаточно развиты, что 
часто не позволяет принять верные решения по без-
опасности работ. Одним из эффективных путей сни-
жения аварийности и травматизма является комплекс 
мероприятий, направленных на прогнозирование раз-
вития геомеханических процессов и усиление кон-
троля над выполнением правил безопасности персона-
лом 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 геомеханиче-
ских 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 ис-
пользованием законов физики горных пород; мето-
дологию организации вычислительных процессов 
для разработки программной архитектуры информа-
ционной системы; методы построения программных 
моделей информационных систем для элементов 
расчета, анализа и интерактивной визуализации па-
раметров вычислительного комплекса. 

Для критериальной оценки опасности состоя-
ния системы «крепь-массив» предложены соотноше-
ния смещений контура выработки к податливости 
крепи и объемов разрушенных пород в зонах неупру-
гих 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 тре-
ния всех слоев горных пород, размеров обнажения, а 
также числа всех разрушенных элементов среды в 
результате деформирования при разных способах 
крепления и увеличении горного давления. Установ-
лено, что показатель геомеханической безопасности 
для выработки обратно пропорционален ее геометри-
ческим размерам, смещениям контура и весу разру-
шенных пород кровли, а прямо пропорционален по-
датливости и несущей способности крепи.  

Оценка параметров текущего геомеханическо-
го мониторинга системы «крепь-массив» выполняет-
ся по двум сформированным интегральным индексам 
безопасности, первый из которых определяет уровень 
максимального технического риска, второй – инте-
грированный технический риск геотехнической си-
стемы. Первый показатель используется для кон-
троля выхода объекта управления в аварийный ре-
жим, а второй – для оценки его текущего состояния. 
Разработан и апробирован фаззи-контроллер, обеспе-
чивающий анализ данных мониторинга по величине 
и скорости отклонения контролируемых параметров 
методами нечеткой логики. 

Обоснованы параметры новой информацион-
ной системы безопасности, которая отличается мето-
дами оперативного прогнозирования и оценки сцена-
риев развития геомеханических процессов. Система 
включает: базовую клиент-серверную подсистему 
управления персоналом, обеспечивающую функции 
взаимодействия и управления работниками на пред-
приятии; справочно-информационную подсистему 
поддержки принятия решений, выполняющую функ-
ции накопления данных и анализа нормативно-
технической документации; подсистему анализа 
уровня безопасности ведения горных работ с учетом 
геомеханических факторов, которая реализует мето-
ды оценки состояния системы «крепь-массив» на ос-
нове критериев опасности и математического аппара-
та нечеткой логики. Безопасность работ обеспечива-
ется за счет повышения эффективности взаимодей-
ствия персонала и его дисциплинарной ответствен-
ности, а также принятия заблаговременных решений 
по поддержанию горных выработок в безаварийном 
состоянии. Результаты использованы при разработке 
и внедрении методических рекомендаций и элемен-
тов 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 відмінно-

стями у фізико-хімічних властивостях газів і різни-

ми умовами вимірювання. Умовний поділ витрат 

газів на малі та мікровитрати здійснюють за значен-

ням витрати 10 л/год у дроселях з діаметром 

прохідного каналу до 5 мм. Для вимірювання малих 

і мікровитрат застосовують в основному такі мето-

ди: обтікання, теплові, змінного перепаду тисків та 

порційні. 

Серед засобів, які реалізують відомі методи 

одним із найперспективніших для вимірювання ма-

лих і мікровитрат газів є плівкові витратоміри (ПВ). 

Вони потенційно можуть забезпечити високу точ-

ність 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 неавто-

матизованого засобу вимірювання. За виконаним 

аналізом джерел похибок і причин нестабільної ро-

боти ПВ запропоновані способи поліпшення його 

експлуатаційних і метрологічних характеристик. Ро-

зроблений високоточний ПВ, обладнаний додатко-

вими пристроями, які перетворюють його у складний 

автоматизований вимірювальний комплекс, який 

містить газові, рідинні, електричні, оптичні та теп-

лові 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 діапа-

зон вимірювання витрати, тому її дослідженню при-

ділена значна увага. Особливо важливим фактором 

автоматизації ПВ є система генерації регламентова-

ної 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 ім-

пульсів тиску і високоточне градуювання дає можли-

вість одержання засобу, придатного для метрологіч-

ного забезпечення промислових витратомірів і для 

градуювання лічильників газу. Сумарна похибка та-

кого ПВ залежить від його виконання, якості градую-

вання, а також властивостей досліджуваного газу. 

При врахуванні вказаних рекомендацій загальна по-

хибка 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 эко-

номичности и обеспечении высоких экологических 

показателей двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

При форсировании режимов работы дизельных двига-

телей одной из наиболее нагруженных деталей двига-

теля становится поршень, в связи со значительным ро-

стом механических и термических напряжений. С по-

вышением нагрузки на поршень возрастают трудности 

выполнения предъявляемых к ним высоких требова-

ний. 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, конструктор-

ском и технологическом. Данные модули являются 

составными секторами единой модульной системы 

организации конструкторско-технологической под-

готовки производства чугунных поршней ДВС. Для 

примера реализации одного из модулей рассмотрено 

моделирование напряженно-деформированного со-

стояния монолитных чугунных поршней (рис. 1). 

Приведены результаты расчётов напряжённо-

деформируемого 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 – напряжённо-

деформируемого состояния (0–616,6 МПа);  

б – распределение температур в поршне (113–315 ºС) 
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МЕРЕЖА ОДНОТИПНИХ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОБ’ЄКТ  

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Кузаков В. В., Хусаінов П. В. 

 
Актуальність вибору об’єкта дослідження (ді-

агностування) обумовлена широким спектром прик-
ладів використанням технічних систем типу «мережа 
однотипних програмно-апаратних засобів»: локаль-
но-обчислювальна мережа; радіостанції з програм-
ним управлінням, персональні мобільні комуніка-
ційні пристрої у складі радіомережі; багатомашин-
ний обчислювальний комплекс. Абстрагуючись від 
технологічних особливостей, мережа однотипних 

програмно-апаратних засобів (далі також – МЗ) – 
математична модель заснована на взаємно-
однозначному відображенні інформаційних, фізич-
них зв’язків множини однотипних програмно-
апаратних елементів складної технічної системи на 
множину формальних об’єктів та відношень між ни-
ми у термінах теорії графів (теорії складних мереж) з 
акцентом на їх структурно-інтегративних властивос-
тях (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 

 
Технічний стан (об’єкта діагностування) визна-

чається сукупністю властивостей, що змінюються під 
час її експлуатації та ремонту і характеризуються в пе-
вний момент часу значеннями показників і якісними 
ознаками, встановленими в експлуатаційній і ремонт-
ній документації. Згідно Державного стандарту Украї-
ни градаціями технічного стану є справність/ 
несправність, працездатність/ непрацездатність. Для 
послідовних, послідовно-паралельних, паралельно-по- 
слідовних апаратних (відносно простих програмно-
апаратних комбінаторного типу) систем математичний 
апарат оцінки технічного стану добре апробований, але 
для програмно-апаратних систем з більш складною 
структурною організацією – не існує загальноприйня-
того підходу, перш за все, внаслідок труднощів оцінки 
технічного стану операційного середовища обчислю-
вальних процесів (рис. 2). 

Рішення про тип, місцезнаходження несправ-
ності, вибір варіанту плану заходів відновлення зав-
жди є прерогативою виконавця діагностування під 
час: ідентифікації фактичного технічного стану; по-
шуку і локалізації несправностей; підготовки плану 
заходів відновлення працездатності.  

Виходячи з викладеного, забезпечення своєча-
сного та якісного контролю технічного стану, пошу-
ку несправностей, плану заходів відновлення праце-

здатності мережі однотипних програмно-апаратних 
засобів доцільно здійснювати у напрямку подальшо-
го розвитку практичної реалізації концепції авто-
номної автоматизованої системи діагностування. 
При цьому в якості ознак новизни пропонується, по-
перше, структурно-інформативний параметр (для 
оцінки технічного стану вузла МЗ), по-друге, елеме-
нти підтримки прийняття рішень виконавцем діагно-
стування. 
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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, Війсь-
ковий інститут телекомунікацій та інформатизації, вул. Московська, 45/1, м. Київ, Україна, 01011 
E-mail: indesys@ukr.net 



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

 
73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ  

НАУКИ 

 
 

Феномен швидкого радіоспалаху як електромагнітне випромінювання  

від надпровідної космічної струни в космічній плазмі 

Задорожна Л. В.  ................................................................................................... 74 

 

 



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

 74 

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 Аре-

сібо, АСКАП та Радіотелескопу Грин-Бенк. Перший 

мілісекундний позагалактичний радіоспалах було ви-

явлено групою вчених на чолі з Лорімером у  

2007 році, під час обробки архівних даних, отрима-

них при спостереженні Магелланових Хмар на часто-

ті 1,4 ГГц з допомогою 64-метрового радіотелескопа 

Паркс в Австралії. Спалах було помічено в даних від 

24 липня 2001 року за Всесвітнім координованим ча-

сом і він знаходився приблизно на три градуси пів-

денніше Малої Магеланової Хмари. Потік від радіос-

палаху F=30 Ян, тривалість t<5 мс. Властивості спа-

лаху не дозволяють асоціювати його з фізичними 

явищами, що могли б відбутися в нашій Галактиці чи 

Малій Магелановій Хмарі. Сучасні моделі для віль-

них 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 радіоспала-

хів. Всі вони мають подібні характеристики: частота 

детектування 1,3 ГГц і 1,4 ГГц, тривалість кілька мі-

лісекунд і пік спостережуваного потоку порядку кі-

лькох Ян. Існують різні теорії, що намагаються пояс-

нити дане явище, а повторювані спалахи ініціювали 

чисельні гіпотези походження. 

Космічні струни – топологічні дефекти у ваку-

умі, які могли утворюватися під час фазових перехо-

дів полів зі спонтанним порушенням симетрії у ран-

ньому остигаючому Всесвіті. Прикладом такого фа-

зового переходу є фазовий перехід теорії Великого 

Об'єднання (ТВО) – відділення сильної взаємодії від 

електрослабкої, що відбувся за 10
−35

 с з моменту Ве-

ликого вибуху. Космічні струни – квазіодномірні (з 

товщиною порядку d~η
−1

~10
−30

 см, де η – енергетич-

ний масштаб фазового переходу, рівний у випадку 

ТВО η~10
−16

 ГеВ) безконечні (в межах нашого кос-

мологічного горизонту) чи замкнуті в петлі масивні 

(маса (натяг) одиниці довжини µ η
2
~10

22
 г/см для 

ТВО-струн) структури, які можуть відігравати важ-

ливу роль як в космологічному аспекті, так і в різно-

манітних 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, ве-

ршина якої одномоментно досягає швидкості, бли-

зької до швидкості світла. Надпровідні космічні 

струни, рухаючись із релятивістською швидкістю в 

космічній плазмі, стають потужними джерелами 

електромагнітного випромінювання. Випроміню-

вання від каспів на струні сконцентровано в пучок і 

має характер спалахів. Значна колімація пучку зме-

ншує можливість спостереження одиничного випа-

дку на Землі, навіть якщо врахувати компенсацію 

колімаційних ефектів великою кількістю петель 

струн в області, доступній для спостереження. Про-

понуємо розглядати швидкі радіоспалахи як елект-

ромагнітне випромінювання від каспів на надпрові-

дних струнах, що рухаються з великим Лоренц-

фактором в магнітному полі, вмороженому в космі-

чну плазму. Спостережувана тривалість, потік і час-

тота спалахів добре узгоджуються із запропонова-

ною моделлю. 

В роботі автора Zadorozhna L. V. «Fast radio 

bursts as electromagnetic radiation from cusps on super-

conducting cosmic strings», вивчалися характеристики 

швидких радіоспалахів і були отримані основні хара-

ктеристики космічних струн, як джерел даних спала-

хів. В припущенні середньої довжини петлі струни, 

було знайдено енергію фазового переходу, під час 

якого ці струни утворилися. Для варіанту, що здаєть-

ся 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 ймо-

вірність детектування швидких радіоспалахів, що 

дуже близька до ймовірності детектування, отрима-

ної 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 космі-

чної струни в космічній плазмі з вмороженим магніт-

ним полем.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО ПРИЙОМУ ЯК СКЛАДНИКА 

ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ 

 

Ковальчук М. С., Максименко О. М. 

 

Об’єктом дослідження є інтерактивний при-

йом як складник інтерактивного методу для форму-

вання 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 еле-

ментів інтерактивної моделі, якщо вчитель або учні з 

нею незнайомі. Вчителеві й учням треба звикнути до 

інтерактивного навчання. Можна створити план пос-

тупового впровадження інтерактивного навчання. 

Краще старанно підготувати кілька інтерактивних 

занять у навчальному році, ніж часто проводити на-

спіх підготовлені «ігри». 

Бажано провести з учнями особливе «орга-

нізаційне заняття» і створити разом із ними  «пра-

вила роботи в класі». Налаштувати учнів на ста-

ранну підготовку до інтерактивних занять. Вико-

ристовувати спочатку прості інтерактивні техно-

логії – робота в парах, малих групах, мозковий 

штурм тощо. 

Коли у вчителя й учнів з'явиться досвід подіб-

ної роботи, такі заняття будуть проходити значно ле-

гше, а підготовка не потребуватиме багато часу. І то-

ді можна впроваджувати складніші інтерактивні тех-

нології – метод «прес», «американська мозаїка», 

«шкала думок» та інші. 

Слід пам’ятати, що використання інтерактив-

ного навчання – не самоціль. Це лише засіб для дося-

гнення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє 

співробітництву, порозумінню і доброзичливості, на-

дає можливості дійсно реалізувати особистісно-

орієнтоване навчання. 

Інтерактивні методи навчання – це взаємо-

пов’язана спільна діяльність учнів і вчителя, за якої 

всі учасники освітнього процесу взаємодіють один з 

одним, обмінюються інформацією, спільно вирішу-

ють проблеми, моделюють ситуації, занурюються в 

атмосферу співпраці зі спільного вирішення проблем. 

Отже, інтерактивні методи навчання є органі-

чним 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 поєд-

нуються традиційні та інтерактивні методи навчання, 

дозволить найефективніше організувати процес на-

вчання 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 на-

лежить центральне місце, оскільки воно безпосеред-

ньо формує повідомлення. Саме в реченні реалізу-

ються найважливіші функції мови: комунікативна і 

пізнавальна. Структурно-семантичні особливості 

синтаксичних одиниць теж виявляються в реченні. З 

огляду на наявність головних членів речення та осо-

бливості вираження предикативного зв’язку речення 

поділяють на двоскладні та односкладні. Односклад-

ні прості речення є найпоширенішими у романі Ліни 

Костенко, що є об'єктом проведеного дослідження. 

Семантично, структурно й стилістично номі-

нативні (називні) речення суттєво відрізняються від 

дієслівних односкладних конструкцій: у номінатив-

них односкладних реченнях йдеться про буття пред-

мета, особи чи явища. За допомогою таких синтакси-

чних конструкцій відбувається нагромадження пред-

метів, 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 ві-

дчуття 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, лі-

зинги й консалтинги. Рейтинги, брифінги, автобани 

й хабвеї. Жлоб-шоу, фаст-фуди і сендвич-бари. Ви-

користовуючи у творі іншомовні слова, письменниця 

змальовує інше життя, не таке, яким звикла жити на-

ша 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 вико-

нують роль своєрідних відправних пунктів, відштов-

хуючись від яких, уява читача домальовує цю карти-

ну власними барвами: Мряка, туман, ожеледиця. 

Настрій на нуль, сезонна депресія. 

Роману письменниці властива динаміка руху. 

За допомогою розміщення називних речень у відпо-

відних контекстуальних умовах, добором відповід-

них структурних одиниць створюється яскравий об-

раз дуже швидкого, стрімкого руху, наприклад: Щи-

ти, реклами, бутіки, кав’ярні; Вибух метану, 10-

ліття ГКЧП, фестиваль помідорів в Італії, бомба у 

Сан-Себастьяно, павуки-каракурти. 

Оскільки роман написаний у формі щоден-

никових записів, для нього характерна значна кіль-

кість номінативних речень. Призначення їх тут рі-

зне: Ліна Костенко нотує у формі називних речень 

те, що найбільше вразило її, сподіваючись потім за 

цими штрихами відтворити повну картину, відно-

вити 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 текс-

ту. Саме лексика насамперед передає зміст твору та 

надає авторові найбільші можливості для добору за-

собів, виражає його думки та почуття. Цей рівень ві-

дтворює індивідуальні особливості стилю, своєрід-

ність художнього методу, філософські та естетичні 

погляди митця. 

У якості об’єкта дослідження до аналізу лек-

сичних одиниць художнього тексту залучено матері-

ал ретророманів А. Кокотюхи “Адвокат із Личаківсь-

кої” та “Привид з Валової”.  

Авторами роботи помічено велику кількість 

запозичень, серед яких найпоширенішими є їдиши-

зми. Серед них помічаємо лексеми на позначення: 

будівель: Зволите, бачити синагога; елементи одя-

гу: 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 мішу-

гець, 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, ме-

шане мазл. 

Лексеми запозичені з ідишу у тексті 

А. Кокотюхи можна поділити на дві підгрупи в зале-

жності від їх стилістичного навантаження. Першу 

групу запозичень становлять названі слова, що відо-

бражають реалії єврейсько життя. 

Друга група являє собою лексеми, що знахо-

дяться поза нормативною мовою – жаргонізми. Про-

ілюструємо на прикладах: Повелися на нікчемну фа-

ску; Та той, що ти фуня стругаєш?; Та не будь та-

кий цваний. 

Письменник використовує жаргонізми для 

створення образу злодія, людини, що має криміналь-

не життя. 

Отже, А. Кокотюха використовує запозичен-

ня з ідишу, які виконують здебільшого характерот-

ворчу функцію. Зазначимо, що слова власне україн-

ського походження іноді теж набувають жаргонного 

відтінку, серед таких слів: стругаєш, тириш, підрі-

зали 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 соматич-

них дієслів англійської мови. Однак, відмінності 

принципів побудови синонімічних рядів ускладню-

ють використання словників і тезаурусів для 

об’єктивного лексико метричного дослідження.  

Актуальність дослідження обумовлена необ-

хідністю вивчення синонімічних відношень лексико-

семантичної групи соматичних дієслів, оскільки со-

матична лексика є однією з найдавніших універсаль-

них лексичних груп, що робить її актуальним 

об’єктом дослідження у працях вітчизняних та за-

рубіжних 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 сома-

тичних дієслів. 

Дослідження синонімії з точки зору се-

масіологічного підходу проводиться методом компо-

нентного аналізу та накладання словникових де-

фініцій. Таким чином встановлюється семантична 

близькість синонімів. Компонентний аналіз лексико-

семантичної групи соматичних дієслів було виконано 

на основі чотирьох тлумачних словників, а саме Ox-

ford Advanced Learner’s Dictionary, Merriam Webster’s 

Dictionary, Collins English Dictionary та Macmillan 

Dictionary. 

У ході дослідження було змодельовано си-

нонімічні ряди соматичних дієслів за методикою, за-

пропонованою В. Г. Вілюманом. В межах лексико-

семантичної групи соматичних дієслів простежується 

асиметричність синонімії, відсутність оберненої си-

нонімії між окремими дієсловами. Наприклад, shud-

der 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 си-

нонімів було обчислено середню вагу компонентів за 

формулою, представленою В. В. Левицьким, Л. В. Би-

стровою 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 поясню- 

ваного слова. Наприклад: sleep(9) – doze(0,95), slum- 

ber(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 оно-

масіологічного або концептуального підходу розгля-

дає 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 си-

нонімічних рядах (synsets) починаючи з найпов- 

нішої реалізації концептуального значення. Лексе-

ми, які були виявлені у ході компонентного аналізу 

на попередньому етапі дослідження, були задані у 

пошуковій системі WordNet. Перевагою такого до-

слідження є більш оптимальне відображення си-

нонімії з урахуванням полісемічного статусу лек-

сичних 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 Тілес-

них Процесів (Verbs of Bodily Processes). Одно- та 

дволексемні синонімічні ряди складають 75 % від за-

гальної кількості у цій підгрупі. Це свідчить про 

вузьке значення слів (семантичну конденсацію). 

Найбільше однолексемних синонімічних рядів вияв-

лено у дієслова breathe (6 з 9). Дволексемні си-

нонімічні 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 Вис-

ловлювання (Verbs of Nonverbal Expression) (50 %). 

Трилексемні синонімічні ряди складають 80 % від за-

гальної кількості у підгрупі дієслів на позначення 

Сну (Snooze Verbs). Для підгрупи дієслів на позна-

чення Тремтіння (Flinch Verbs) характерні чотири-, 

шести- та восьмилексемні синонімічні ряди (60 %). 

В результаті дослідження було інвентаризова-

но 231 дієслово англійської мови, в яких принаймні 

один компонент значення є соматичним. Враховуючи 

різноплановість підходів до синонімії було встанов-

лено 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 мі-

жнародних договорів, які є об’єктом проведеного до-

слідження, вимагає комплексного підходу, адже лек-

сика, яка функціонує у цих типах текстів – складна й 

різноманітна як за джерелами походження, так і за 

структурою та семантичними відношеннями. Задія-

ний підхід передбачає аналіз лексичних одиниць за 

різними принципами, зокрема за етимологією, лекси-

ко-граматичними розрядами, лексико-семантичними 

групами, стилістичним функціонуванням, емоційно-

експресивним забарвленням, історичною співвідне-

сеністю тощо.  

Основна мета дослідження – ідентифікація, си-

стематизація та аналіз усього арсеналу лексики текстів 

міжнародних договорів, простеження частотних лек-

сичних одиниць, зокрема продуктивних структур, до 

складу яких входить лексика, що сприяє реалізації те-

ми домовленості. Відтак для досягнення цієї мети за-

стосовано комплексну методику дослідження, викори-

стані прийоми дистрибутивного, трансформаційного, 

компонентного аналізу, елементи контрастивного ме-

тоду, а також проведено лексикографічне обстеження 

та здійснено кількісне обчислення фактологічного ма-

теріалу. Результати розвідки ґрунтуються на емпірич-

ному матеріалі систематичної вибірки 67 англомовних 

текстів чинних міжнародних документів.  

Проведений аналіз мови текстів міжнародних 

договорів з огляду на функціонування в ній спеціаль-

ної лексики показав, що до її складу входить значна 

кількість слів, що сприяють реалізації теми домовле-

ності. Виділення договірного прошарку спеціальної 

лексики виправдане тим, що, по-перше, лексичні 

одиниці, які сприяють реалізації теми домовленості, 

зокрема із семою домовленості, – це частотні складо-

ві 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 домовле-

ності. Реалізація ж теми домовленості відбувається 

передусім завдяки використанню лексичних одиниць 

із відповідною семою. Зазначимо, що компоненти 

лексико-тематичної групи (ЛТГ) домовленості виді-

лено на підставі спільної семи або спільного поняття. 

Як предмет дослідження окреслено 19 паради-

гматичних рядів, до яких входять 48 лексичних оди-

ниць. Ряд аналізованих лексем перебуває у взаємних 

словотвірно-мотиваційних відношеннях, охоплюючи 

здебільшого лише частину словотвірних гнізд. Про-

ведено аналіз цих лексичних одиниць у 45 структур-

них моделях із загальною кількістю 3757 слововжи-

вань. З’ясувалося, що для 2902 іменників характерні 

25 структурних моделей, які є результатом синтакси-

чного варіювання дистрибутивних структур, 688 діє-

слів актуалізуються у словосполученнях з 15 моде-

лями. Для 156 (діє)прикметників та 11 прислівників 

зафіксовано 4 та 1 модель відповідно. 

Порівнявши кількісний склад лексики на поз-

начення домовленості та її дистрибуцію за структур-

ними моделями, з’ясовано, що число моделей, у яких 

вживаються аналізовані лексичні одиниці, не зале-

жить від питомої ваги лексико-граматичних розрядів. 

Дані пропорційного обчислення свідчать, що 77,2 % 

іменників зосереджуються у 55 % моделей від зага-

льної 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 кількі-

стю компонентів найчастотніші структурні моделі 

вживання аналізованих лексем. Покомпонентний ана-

ліз словосполучень із стрижневою лексикою домовле-

ності, 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 специ-

фічну рису, яка зумовлює їх композицію та вибір ле-

ксичних засобів вираження. Вони імплікують факт 

набуття договором чинності. Саме це зумовлює ви-

соку частотність вживання структурних моделей, до 

складу яких входять лексичні одиниці ЛТГ домовле-

ності. Аналізовані структури є типовими та продук-

тивними і, окрім стилетвірних функцій, відіграють 

конструктивну, організуючу роль у межах документа 

(зачин, логічний перехід, кінець), творять текстову 

архітектоніку, сприяють реалізації жанрової специ-

фіки тексту та оформленню однотипних мовних си-

туацій. Частотність цих структурних моделей і типо-

вість їхніх функцій у текстах договорів дає змогу 

вважати їх спеціальними діловими стандартами, які 

створюють стиль, характерний для міжнародних до-

говорів, надаючи цим текстам рис офіційності, стро-

гості, лапідарності, стереотипності, а відтак сприяю-

чи однозначному позначенню та визначенню відпо-

відних денотатів.  
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СТАНОВЛЕННЯ ПОЕТИЧНИХ НОРМ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ МАРТІНА ЛЮТЕРА  

В ЕПОХУ РЕФОРМАЦІЇ 

 

Ходаковська Н. Г. 

 
Вклад Мартіна Лютера у формування норм ні-

мецької 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 за-

пропоновано лінгвопоетичний метод до тлумачення 

віршованого тексту, що передбачає вивчення спосо-

бів побудови віршованих текстів, їх опис та розумін-

ня поетичного тексту і творчості митця. 
У становленні поетичних норм віршованих тек-

стів М. Лютера беруть участь як внутрішньолінґвальні 

(нові регіональні наддіалектні новоутворення (міське 

койне); популярність латинської мови; розповсю-

дження німецької мови у сфері ділової комунікації; 

процес інтеграції територіальних варіантів літератур-

ної мови; становлення східно-середньоні-мецького ва-

ріанту), так і зовнішньолінґвальні (відсутність надре-

гіональної літературної мови; процес формування 

єдиної національної літературної мови; поява переду-

мов для концентрації діалектів в єдиній національній 

мові: розклад феодалізму, посилення міжтериторіаль-

них зв’язків економічного і культурного характеру) 

чинники. Однак внаслідок специфічних умов історич-

ного розвитку Німеччини, її економічної відсталості і 

політичної роздробленості, об’єднання національної 

літературної мови відбувається уповільненими темпа-

ми. 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 спі-

льнотою та створенням церковних гімнів німецькою 

мовою. Заслуга М. Лютера полягає в тому, що своє 

розуміння віри і Господа він висловив у формі вір-

шованих 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 мейсте-

рзінгерів, до так званих "Пісень-проповідей" (Predigt- 

lieder). "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 пі-

сень має назву "Книга восьми пісень" (Achtliederbuch), 

в якому чотири пісні написані М. Лютером. Серед пі-

сень цього циклу виділяється величний хорал "Гос-

подь наш істинна опора" (Ein feste Burg ist unser Gott. 

Der XLVI. Psalm. Deus noster refugium et virtus). Найві-

домішою духовною піснею М. Лютера є хорал "З не-

бес 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 ві-

домі мелодії з новими текстами М. Лютер викорис-

товував переважно силабічний принцип співвідно-

шення 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 од-

носкладовим словам (burg, Gott, not, feind), коротким 

строфам (Der Fuerst dieser welt) і реченням довжи-

ною 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. Лю-

тер послуговувався цими прийомами з метою приве-

рнути увагу читача до тих частин віршованого текс-

ту, які він вважав найбільш важливими. Найбільш у 

духовних піснях М. Лютера вражає їх скудне емоцій-

не забарвлення, майже повна відсутність образності і 

ліричності. Відмічаючи ці особливості, М. Дьорне 

зараховує духовні пісні М. Лютера до "поезії цільо-

вого 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 іс-

торію 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 ви-

користання. 
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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 (пре-

имущественной ориентации зерен вдоль направле-

ния, перпендикулярного поверхности катода), кото-

рая, наряду с другими структурными факторами, 

оказывает влияние на физические, механические и 

химические свойства электролитических покрытий, 

широко применяемых в функциональной гальвано-

технике. Поэтому проблема получения гальваниче-

ских покрытий с требуемыми наперед заданными 

свойствами является весьма актуальной, а научно 

обоснованный подход к ее решению возможен пу-

тем глубокого исследования целого комплекса во-

просов, в ряду которых находится вопрос о меха-

низме возникновения текстуры в электролитических 

осадках. 

Общепризнанным механизмом образования 

текстуры роста в электролитических покрытиях, явля-

ется механизм Н. Пангарова. Согласно этому меха-

низму текстура обусловлена тем, что бόльшая часть 

зародышей, возникающих на начальной стадии элек-

трокристаллизации металлов, ориентирована вдоль 

определенной оси <hkl>, перпендикулярной поверхно-

сти катода, так как их работа образования Ahkl является 

минимальной. Вычисления работы образования дву-

мерных зародышей разной ориентаци  проводились на 

основе представлений молекулярно-кинетической 

теории двумерного зародышеобразования. В результа-

те проведенных расчетов были получены закономер-

ности влияния перенапряжения  на ось текстуры 

покрытий. Однако многие экспериментальные данные 

не подтвердили найденные закономерности. 

По-видимому, это объясняется двумя факто-

рами. Во-первых, с теоретической точки зрения в мо-

дели 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 трех-

мерных зародышей (т. е. зародышей многоатомной 

толщины). Дело в том, что двумерные зародыши воз-

никают на инертной (индифферентной) подложке 

только в случае очень сильного взаимодействия ато-

мов покрытия с поверхностью субстрата. 

Во-вторых, при экспериментальном определе-

нии оси текстуры покрытий следует принимать во 

внимание следующий факт. Процесс формирования 

гальванопокрытия  условно включает в себя два эта-

па, 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 гетеро-

генной электрокристаллизации; 

– текстуру роста (вторичную текстуру), кото-

рая 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 по-

крытий толщиной всего несколько десятых долей 

микрона, так как с ростом толщины происходит пе-

рестройка текстуры зарождения на текстуру роста. 

В связи с вышеизложенным в ходе исследова-

ния предложена методика расчета работы образова-

ния трехмерных зародышей с разной ориентацией 

Ahkl на инертной подложке, которая основана на 

представлениях атомистической теории зародышеоб-

разования. 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 – абсо-

лютный 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 под-

ложки; is – число атомов зародыша, находящихся в 

контакте с подложкой. 

Проведенные расчеты показали, что осью тек-

стуры зарождения электролитических покрытий 

независимо от величины перенапряжения должно 

быть направление <111> для металлов с гране-

центрированной кубической решеткой и <110> для 

металлов с объѐмно-центрированной кубической ре-

шеткой. Эти результаты были подтверждены экспе-

риментальными исследованиями электролитических 

покрытий меди и железа толщиной порядка несколь-

ких десятых долей микрона.  

Также установлено, что с ростом толщины по-

крытий меди и железа текстура зарождения доста-

точно быстро перестраивается в текстуру роста. 
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