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СЕКЦІЯ № І
ГЕОТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗООБРАЗУЮЩИХ И ИНЕРТНЫХ ДОБАВОК В ЗАРЯДАХ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Дзекун Ю.В., ассистент, Долударев В.Н., к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Эффективность проведения буровзрывных работ была и остается одним из основных факторов,
влияющих на экономичность работы горнодобывающих предприятий. При добыче нерудных полезных
ископаемых переизмельчение среды является таким же нежелательным, как и выход негабаритных фракций.
Поэтому равномерность и интенсивность дробления являются важными показателями качества массового
взрыва при открытой добыче нерудных горных пород.
Одним из самых эффективных способов снижения переизмельчения среды в ближней к заряду зоне
является создание в зарядах взрывчатых веществ (ВВ) воздушных полостей или промежутков из других
инертных материалов (песок, гранотсев и т.д.). Основным недостатком этого способа является снижение общей
энергии взрыва, что приводит к понижению интенсивности дробления и, как следствие, к повышению выхода
негабаритных фракций [1]. Решением этой проблемы является расположение в виде наружной оболочки заряда
ВВ газообразующей энергоактивной добавки (недетонирующие пороха, отходы твердых ракетных топлив и
т.д.). Забирая энергию ВВ для своего воспламенения на начальной стадии взрыва такая добавка уменьшает пик
давления в зарядной полости и снижает бризантное действие на ее стенки, уменьшая тем самим
переизмельчение среды в ближней к заряду зоне. На последующих этапах взрыва газообразующая добавка в
процессе своего горения выделяет энергию, повышающую интенсивность дробления в средней и дальней
зонах, что приводит к снижению выхода негабарита и, как следствие, более равномерному дроблению среды
[2].
Проведенное исследование в работе [3] показывает, что мелкодисперсная инертная добавка,
расположенная в виде наружной оболочки заряда, позволяет существенно замедлить упрочнение среды с
течением времени после её взрывного нагружения. Поэтому можно предложить конструкцию заряда с
наружной оболочкой в виде смеси газообразующего вещества и мелкодисперсной инертной добавки. Такая
конструкция заряда должна сделать взрывное дробление породы более равномерным и упростить её
последующее механическое измельчение.
При добавлении в заряд ВВ недетонирующего энергоактивного газообразующего компонента, как в
виде наружной оболочки, так и равномерно перемешанного с ВВ наблюдается уменьшение содержания мелких
и крупных фракций при увеличении выхода средних. Особенно это характерно для зарядов с газообразующей
добавкой, расположенной в виде наружной оболочки. Смесь инертной добавки с газообразующим компонентом
приводит к еще большему уменьшению выхода переизмельченных фракций.
Необходимо отметить, что конструкция заряда оказывает существенное влияние и на выход крупных
фракций (70–80 мм). Так, при расположении 10–20 % газообразующего вещества в виде наружной оболочки,
наблюдается снижение их количества почти в пять раз, при смешивании ВВ и газообразующей добавки – в три
раза. При добавлении в газообразующий компонент инертной составляющей количество самых крупных
фракций уменьшается в 2-2,5 раза.
Также необходимо отметить, влияние смеси инертной добавки с газообразующим компонентом на
замедление упрочнения среды с течением времени после её взрывного нагружения. При взрыве заряда с
оболочкой из цементной пыли прочность сразу снижается на 23,5 %, а затем фактически не меняется. При
взрыве заряда с оболочкой из смеси газообразующей и инертной добавки (1:1) прочность снижается на 22,6 %,
а затем в течение часа увеличивается на 0,8 %.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что применение инертных и газообразующих
добавок в виде наружных оболочек зарядов ВВ позволяет наряду со снижением переизмельчения в ближней к
заряду зоне добиться значительного снижения упрочнения породы с течением времени после взрывного
дробления. Это должно упростить механическое измельчение породы, поэтому более глубокое изучение
данного вопроса является актуальным для повышения эффективности работы горнодобывающих предприятий.
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ВПЛИВ ШАРУ РІДИНИ НА РОЗЛІТ ОСКОЛКІВ ГІРНИЧОЇ МАСИ
Беззубченкова М.В., аспірант
Науковий керівник Воробйов В.В., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Відкрита розробка корисних копалин забезпечує дроблення необхідних об’ємів гірничої маси, але
призводить до забруднення навколишнього середовища, та наносить значний негативний вплив на прилеглі
території, внаслідок розльоту осколків породи за межі кар’єру. Дія вибуху розповсюджується далеко за межі
зони в якій виконується корисна робота. Тому з’являється небезпека ураження людей, споруд та техніки
кусками гірничої породи, що розлітаються. У зв’язку з цим при веденні вибухових робіт слід застосовувати такі
методи, при яких якість подрібнення досягається найменшим негативним впливом на навколишнє середовище.
Одним з таких методів є зовнішня гідрозабійка свердловин, яка виконується з застосуванням
поліетиленових ємкостей, заповнених рідиною, що перешкоджає вильоту частин забійки та пилу, але незначно
впливає на розліт осколків. Тому, як доповнення, пропонується розташовувати ємкості по всьому периметру
підриваємого блоку в один або декілька рядів. Це дозволяє знизити розліт частинок гірничої маси. Виходячи з
цього раціональним є застосування суцільного покриття рідиною підриваємого блоку [2]. Однак це питання
мало досліджене та не встановлено як же впливає товщина рідини на початкову швидкість руху гірничої
породи.
Метою роботи є теоретична оцінка впливу шару рідини на висоту розльоту осколків гірничої породи.
Для теоретичної оцінки ефективності використання способу підривання під шаром рідини було розглянуто
рух осколку гірничої породи у воді. Відомо, що на нього діють сила тяжіння та сила опору середи. Розрахунки
максимальної висоти шару рідини виконувались за формулою [1]:
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Рисунок – Залежність максимального шару рідини від діаметру осколка підірваної гірничої маси :
1,2,3 – при початковій швидкості відповідно 30, 20, 10 м/с
Аналізуючі отримані результати можемо побачити, що зі збільшенням діаметра куска гірничої породи
збільшується необхідна товщина шару рідини: при діаметрі 0,1 м та початковій швидкості 10 м/с розрахункова
величина шару рідини складає 3 м, а при діаметрі 0,5 м та швидкості 30 м/с – майже 21 м.
Виконані теоретичні дослідження зниження розльоту гірничої породи за допомогою шару рідини показали,
що необхідна товщина шару зростає зі збільшенням діаметра осколка та його початкової швидкості.
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СПОСОБОВ ІНІЦІЮВАННЯ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ
Андрейко А.А., аспірант
Науковий керівник Воробйов В.В., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Одним з головних чинників, які визначають якісне дроблення породи, є надійність спрацьовування
використовуваних засобів ініціювання (ЗІ) в заданому часовому інтервалі. Відомо, що забезпечення
різночасності підривання деяких зарядів або частин зарядів веде до вдосконалення якості дроблення. На жаль,
ЗІ не цілком відповідають запиту надійної витримки величини інтервалу уповільнення. Через розкид величин
уповільнень моменти спрацьовування сусідніх ступенів сповільнення детонаторів уповільненого дії і
піротехнічних реле можуть частково накладатися, в результаті чого відбуваються одночасні вибухи декількох
суміжних свердловин і навіть рядів свердловин, що призводить до камуфлету, погіршення якості дроблення,
збільшення сейсмічної дії вибуху і таким неприємним наслідкам, як відмови підривання [1].
Системи ініціювання свердловинних зарядів поділяються на електричні, неелектричні та комбіновані.
В електричних системах ініціюючий імпульс до зарядів вибухових речовин передається від зовнішнього
джерела струму по електропідривній мережі, головними елементами якої є електродетонатори миттєвої або
уповільненої дії різноманітної конструкції та електричні дроти . До неелектричних способів ініціювання зарядів
ВР відноситься вогневе підривання, яке здійснюється за допомогою вогнепровідного шнура, капсулидетонатора і запального патрона. В сучасних неелектричних способах підривання передачу енергії від
зовнішнього джерела детонаторів здійснюють за допомогою світловодів, а також полого пластикового шнура
різної конструкції [2].
Основним недоліком системи ініціювання зарядів вибухових речовин з вживанням для монтажу
поверхневих мереж детонуючого шнура з навішуванням ініціюючої вибухової речовини понад 6 г/м зі
швидкістю детонації 6000-7000 м/с є генерування інтенсивних повітряно-ударних і звукових хвиль, а
внутрішньосвердловинних мереж – вигорання частини заряду вибухової речовини через боковий ініціюючий
імпульс. При вживанні в якості внутрішньосвердловинної магістралі низькоенергетичних детонуючих шнурів з
навішуванням ініціюючоє вибухової речовини ≤ 6 г/м потужність ініціюючого імпульсу недостатня для
збудження детонації в проміжних детонаторах. Спільне вживання детонуючих шнурів і електродетонаторів
істотно ускладнює монтаж електропідривних мереж, особливо при більшій кількості електродетонаторів,
підвищує небезпеку робіт через можливість передчасного вибуху в результаті появи в електропідривній мережі
сторонніх струмів (блукаючі, струми витоку, грозові розряди, розряди статичної електрики і ін.) [3].
Неелектричні хвильові системи підривання, нечутливі до блукаючих і інших сторонніх струмів, що
дозволяє проводити вибухові роботи без знеструмлення енергетичного обладнання, відрізняються зручністю
монтажу вибухової мережі, підвищеною безпекою при зберіганні, транспортуванні за рахунок відсутності
ініціюючих вибухових речовин в неелектричних детонаторах. Неелектричні хвильові системи ініціювання
дозволяють засновувати схеми уповільненого відривання зарядів з практично необмеженими можливостями
управління процесами руйнування масивів гірських порід, ефективно знижувати сейсмічну і повітряно-ударну
дію вибуху
В даний час, найбільш перспективними є комбіновані системи ініціювання, складені з найбільш
відпрацьованих в технологічному плані і, відповідно, надійних елементів. При цьому монтаж поверхневої
вибухової мережі з конструктивно вдалими сполучними блоками може бути вигідним економічно, так як
виключає необхідність застосування поверхневих елементів з попередньо виготовленими та захищеними від
редагування відрізками хвилеводів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ
Воробйов А.В., аспірант, Драний С.В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасна гірничодобувна галузь в Україні є відкритою системою, де отримання відносно невеликого
кінцевого продукту вимагає величезних витрат і супроводжується значними відходами. По відношенню до
загального обсягу відчужуваної природної речовини зараз кінцевий продукт становить всього 2 – 4%, а інша
частина йде у відходи (порожня порода, шлаки, стоки і т. ін.) [4].
Ситуацію ускладнює те, що вже в найближчому майбутньому мінерально-сировинна база України буде
характеризуватися подальшим значним збільшенням глибини гірничих робіт, зростанням тиску і температури
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порід, ускладненням умов освоєння родовищ, зниженням вмісту корисних компонентів, підвищенням вмісту
шкідливих домішок, збільшенням (майже в 3 рази) частки важко збагачуваних корисних копалин. У цих умовах
за нестабільних цін на сировину гірничі підприємства прагнуть постійно збільшувати видобуток, що суттєво
підвищує витрати експлуатації підприємства [2].
В Україні ця проблема посилюється зростанням банківських ставок і ускладненням доступу до
кредитних ресурсів, зношеністю основних засобів і застосуванням застарілих технологій, що призводить до
нерентабельності освоєння істотної частини балансових запасів родовищ. Збереження цього стану, а також
відсутність необхідних інвестицій і засобів для освоєння нових геотехнологій і техніки різко знижують рівень
використання потенціалу гірничої промисловості та не забезпечують конкурентоспроможність її продукції за
номенклатурою, якістю та вартістю на світовому ринку [2].
Це спонукає як уряд України, так і національний бізнес орієнтуватись на залучення екологічних
інвестицій, а саме – придбання енерго – та ресурсозберігаючого обладнання, збільшення капітальних вкладень
у природоохоронні заходи, врахування екологічних чинників при прийнятті інвестиційних рішень, тим самим
збільшуючи відкритість економіки та регулювання умов торгівлі, у тому числі – природними ресурсами.
Багато науковців розглядають екологічні інвестиції як
складову
загальнонаціонального
інвестиційного процесу. Так, Н.М. Андрєєва зазначає, що екологічно орієнтоване інвестування – це
інвестування, що здійснюється в межах всього народногосподарського комплексу і враховує екологічні цілі
та пріоритети. При цьому, вона також застосовує термін «екологічно орієнтовані інвестиції» – усі види
цінностей, вкладених інвестором (майнові, фінансові та інтелектуальні), що спрямовані на зниження й
ліквідацію негативного техногенного впливу на довкілля; збереження, покращення
і
оптимальне
використання природно–ресурсного потенціалу територій; формування екологічної безпеки країни, у
результаті яких досягаються екологічні, соціальні, економічні й політичні результати [1].
Одним із інноваційних підходів щодо визначення сутності екологічних інвестицій є виокремлення їх
як самостійного інструменту системи екологічного управління підприємством і національної екологічної
політики. Д.І. Кубай наводить таке визначення «екологічне інвестування – послідовна сукупність
управлінських дій відповідних державних органів, інвесторів і господарюючих суб'єктів щодо формування
та використання екологічних інвестицій, які, насамперед, передбачають визначення обсягу та оптимізацію
структури екологічних коштів за природокористувачами, природними сферами та регіонами країни задля
досягнення стратегічних цілей охорони довкілля [3].
Результати наведених формулювань дають можливість визначити, що екологічні інвестиції – це всі
види майнових, фінансових, інформаційних та інтелектуальних цінностей, що вкладаються у природний,
виробничий і людський капітал підприємства з метою отримання додаткових економічних, соціальних і
екологічних вигод за рахунок зменшення антропогенного впливу на довкілля, екологізації життєвого циклу
продукту, підвищення енерго– та ресурсоефективності, забезпечення екологічної безпеки.
Отже, екологічну інвестиційну діяльність доцільно розглядати як сукупність практичних дій
суб'єктів інвестиційного процесу та всіх інвесторів, виконавців, посередників, держави, територіальної
громади та інших щодо ефективного формування і розміщення екологічних інвестиційних ресурсів з
метою отримання запланованого соціального, економічного, екологічного ефекту або вигоди від заходів у сфері
охорони довкілля і природокористування.
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АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ
Прохорова Т.О., студ., Дзекун Ю.В., асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вибухові роботи як спосіб руйнування гірських порід є одним з основних технологічних процесів при
будівництві шахт, видобутку корисних копалин та проведенні підземних гірничих виробок. При цьому обсяг
вибухових робіт у технологічному циклі гірничого виробництва може досягати 90%.
В даний час ставляться нові виробничі вимоги до якості вибухових робіт, які полягають в отриманні
досить дрібно і рівномірно роздробленої гірської маси, що відповідає умовам застосування машин безперервної
дії, впровадження яких дозволить підвищити продуктивність праці на відкритих розробках в 1,5-2 рази. Тому
регулювання якості дроблення гірських порід вибухом є важливою народногосподарською задачею [1].
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Для забезпечення рівномірного і досить дрібного дроблення порід вибухом необхідно вирішити
проблему управління енергією вибуху. У зв'язку з цим виникає необхідність у виконанні досліджень та фізикотехнічного обґрунтування процесу підривання
Узагальнюючи теоретичні дослідження і результати численних експериментів, виконаних різними
авторами [2, 3], дію вибуху заряду ВР поблизу вільної поверхні можна представити наступним чином. Спочатку
стінки зарядної камери відчувають динамічне навантаження (удар), яке визначає напругу на фронті хвилі
обурення в середовищі. Хвиля напружень, що розповсюджується від заряду, обумовлює появу радіальних
тріщин, що розвиваються рівномірно по всіх напрямках. Фронт тріщиноутворення істотно відстає від фронту
хвилі напружень. У природні і тріщини, що розкриваються, після вибуху, проникають продукти детонації (ПД),
які мають високий тиск і сприяють розвитку радіальних тріщин за рахунок розклинюючого ефекту.
Хвиля напружень стиску досягає вільної поверхні і трансформується в хвилю розтягування, яка
обумовлює появу відкольних тріщин. Однак руйнування відкольного типу в загальному обсязі руйнувань має
істотне значення лише при високих питомих витратах ВР (більше 1 кг/м 3).
Подальше зміщення середовища в напрямку вільної поверхні призводить до спучування породи, що в
свою чергу ускладнює розвиток радіальних тріщин від зарядної порожнини уздовж лінії найменшого опору
(ЛНО). В результаті спучування породи виникають зусилля, спрямовані на змикання тріщин, що розвиваються
в напрямку ЛНО. Зближення країв тріщин, природно, затрудняє проникнення ПД і знижує вплив їх
розклинюючої дії. Одночасно створюються сприятливі умови для розвитку радіальних тріщин, направлених під
кутом близько 450° до ЛНО. Спучування вільної поверхні масиву сприяє розкриттю цих тріщин і швидкому їх
розвитку.
Від вільної поверхні, крім відкольних тріщин, розвиваються тріщини, перпендикулярні до вільної
поверхні і обумовлені розтягувальними напруженнями вигину. Під дією ПД процес руйнування і викиду
матеріалу завершується, в результаті чого в середовищі утворюється виїмка. Якщо викиду матеріалу не сталося,
то в результаті можуть з'явитися відкольні тріщини навколо зарядної порожнини, обумовлені хвилею
розвантаження. Співвідношення об'ємів руйнувань, утворених різними видами тріщин, залежить від численних
факторів, що характеризують як властивості середовища, так і параметри вибухового навантаження.
Тому вирішення навіть найпростіших завдань по визначенню параметрів полів напружень і розмірів
зон руйнування в середовищі при вибухі зарядів поблизу вільної поверхні зустрічає значні математичні
труднощі.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗООУТВОРЮЮЧИХ ДОБАВОК ПРИ
ВИБУХОВОМУ ДРОБЛЕННІ ТВЕРДИХ СЕРЕДОВИЩ
Романець В.М., студ., Дзекун Ю.В., асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Як показують результати численних вітчизняних і зарубіжних досліджень, одним з ефективних методів
управління руйнуванням гірських порід є зважений диференційований підхід до вибору типу вибухової
речовини (ВР).
При детонації промислових вибухових речовин за порівняно короткий час утворюються великі об'єми
газів (600-1100 л/кг при стандартних умовах) розігрітих до кількох тисяч градусів і створюється великий тиск.
Розширення газоподібних продуктів при високому перепаді тиску носить характер удару, здатного руйнувати
тверде середовище навколо заряду.
Складність процесу руйнування твердого середовища при вибуху заряду ВР і значні труднощі у
проведенні експериментів в зоні «заряд-ВР» довгий час не дозволяли пояснити механізм руйнування
середовища з урахуванням дії не тільки хвильового, але й газового фактору. Робота [1] є однією з перших, в
якій висловлено припущення про розклинюючу дію газоподібних продуктів вибуху. В подальшому з'явилися
дослідження про істотну роль продуктів детонації в процесі тріщиноутворення, наводяться експериментальні
результати і методи кількісної оцінки дії газоподібних продуктів вибуху в середовищі [2].
За сучасними уявленнями про механізм руйнування гірських порід дроблення масиву визначається
значною мірою енергетичними характеристиками ВР, а не тільки детонаційними параметрами (швидкістю
детонації і максимальним тиском детонації.
При виборі типу ВР для руйнування того або іншого масиву, слід враховувати потенційну енергію, в
даній ВР, максимальний тиск і швидкість детонації, тривалість існування тиску, здатного викликати
руйнування навколишнього середовища, об’єм утворених газів, концентрацію енергії ВР в одиниці об'єму
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заряду. Але в той же час слід враховувати і фізико-механічні властивості гірських порід, їх будову,
тріщинуватість, умови залягання, обводненість. При цьому основними є вимоги до якості одержуваного
продукту з урахуванням поліпшення екологічного стану техніки безпеки та економічної ефективності
використання даного типу ВР.
Згідно з сучасним уявленням про дію вибуху в гірських породах, енергія заряду вибухової речовини
при детонації переходить в різні форми роботи, що відповідають процесам пластичних деформацій,
переподрібненню середовища в ближній зоні, руйнуванню масиву, переміщенню і розлітанню роздробленої
гірської маси, поширенню повітряних ударних хвиль. Величина роботи по кожній конкретній формі залежить
від багатьох взаємопов'язаних факторів і значною мірою визначається структурою масиву, що руйнується.
Суцільні свердловинні заряди зараз є традиційними і найбільш вивченими. Однак їх використання при
руйнуванні скельних порід з точки зору механіки дроблення не завжди ефективне.
Аналіз робіт, спрямованих на вивчення механізму руйнування твердих середовищ вибухом, показує,
що дисипація енергії вибуху, в основному, пов'язана з поширенням хвиль напружень у середовищі та
проникаючою дією газоподібних продуктів детонації (ПД). Зниження цих втрат можливе за рахунок зменшення
амплітуди хвилі напружень і збільшення поршневої дії продуктів вибуху. Найбільш поширені методи зниження
хвильових втрат – це використання низькобризантних ВР з широкою зоною хімічної реакції і застосування
раціональних конструкцій зарядів [2]. Методи підвищення поршневої дії ПД при руйнуванні твердих
середовищ умовно можна розбити на дві групи: традиційні і нетрадиційні. До першої групи можна віднести
управління квазістатичною дією за допомогою зміни конструкції заряду і вдосконалення набійки, до другої –
застосування різних газоутворюючих добавок [3]. Розвиток нетрадиційних методів підвищення поршневого дії
вибуху (введення в заряд газоутворюючих компонентів) на даний момент поки ще мало вивчений і
відображений в незначній кількості робіт. Виконані дослідження показали, що добавка, яка випаровується,
дозволяє керувати розподілом тиску за фронтом детонаційної хвилі, зменшувати зону зминання, збільшувати
поршневу дію вибуху. У практиці ведення вибухових робіт для підвищення квазістатичної дії ПД
використовуються проміжки, заповнені аміачною селітрою. Застосування даної конструкції заряду дозволяє
зменшити пасивну частину свердловини з 0,35 до 0,2 і в 5-7 разів поліпшити дроблення верхньої частини блоку.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИНОВАТОСТИ И ОБВОДНЕННОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД НА КАЧЕСТВО ДРОБЛЕНИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В КАРЬЕРАХ
Ватулин Д.С., аспирант
Научный руководитель Долударев В.М., к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Буровзрывные работы (БВР) являются неотъемлемой частью технологического процесса добычи
скальных строительных материалов, от результатов проведения которых зависит качество сырья, поступаемого
на дробильно-сортировочные комплексы, себестоимость и качество готовой продукции. БВР составляют до
25% затрат на добычу полезного ископаемого и непосредственно влияют на производительность выемочнопогрузочного и дробильно-сортировочного оборудования.
Высокое содержание отсева на выходе готовой продукции приводит к потере минеральных ресурсов
(гранитного щебня), повышению запыленности в рабочей зоне и ухудшению экологической обстановки вблизи
карьеров. Выход негабаритной фракции приводит к возникновению простоев, снижению производительности,
поломке транспортно-погрузочного оборудования, а также необходимости во вторичном дроблении [1].
Поэтому выявление степени влияния геомеханических и геометрических параметров буровзрывного
блока на качество дробления пород буровзрывным способом позволяет спрогнозировать выход негабарита.
Исследуемые буровзрывные блоки располагаются на добычных уступах Еристовского месторождения
на горизонте -15 до -30 м. Блоки попадают под влияние подземных вод, заключенных в отложениях
четвертичной системы, харьковской и бучакской свит палеогена, а также в трещиноватой зоне кристаллических
пород [2].
Для исследования применяется многорядное, короткозамедленное взрывание скважинных зарядов.
Конструкции скважинных зарядов разрабатываются с учётом высоты уступов, степени обводнённости и
крепости взрываемых пород, причём обводнённая часть скважин заряжается полимиксом и аквамиксом.
Изучив трещиноватость, можно провести анализ ее влияния на буровзрывные работы. Так как при
разработке полезного ископаемого трещиноватость влияет на выход негабарита, рассмотрим 20 буровзрывных
блоков и сравним их данные. Все блоки берутся с разных горизонтов месторождения (от -15 до -50 метров) и с
разной трещиноватостью (величины расстояний между трещинами 0,2 – 0,78 м).
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На основании имеющихся данных по буровым блокам [3] строятся графики зависимости фактического
выхода негабарита от среднего расстояния между трещинами (рис.1-4). Для построения линии тренда
целесообразно использовать уравнение линейной регрессии: y=0.072x+2.533.
На рисунке 2 отображена величина достоверности аппроксимации, которая определяет степень
достоверности и точности прогноза. Значение R2 = 0.116 дает возможность говорить о том, что выбранная нами
линейная модель близка к достоверной.

Рисунок 1 – Зависимость фактического выхода негабарита от среднего расстояния между трещинами
На рисунке 3 представлена зависимость фактического выхода негабарита от среднего расстояния
между трещинами, при использовании ВВ полимикс, которая практически равна нулю. Особенностью зарядки
данного взрывчатого вещества является использование полиэтиленовых рукавов что предотвращает растекание
взрывчатого вещества по трещинам, что в свою очередь сохраняет целостность заряда.

Рисунок 2 – Зависимость фактического выхода негабарита от среднего расстояния между трещинами при
использовании ВВ полимикс
При использовании взрывчатого вещества аквамикс полиэтиленовые рукава не используются, вещество
растекается по трещинам, что приводит к нарушению целостности заряда, и потери его эксцентричности. В
связи с этими свойствами ВВ наблюдается следующая зависимость фактического выхода негабарита от
среднего расстояния между трещинами (рис. 3).

Рисунок 3 – Зависимость фактического выхода негабарита от среднего расстояния между трещинами при
использовании ВВ аквамикс
На графике зависимости обводненности и выхода негабарита (рис. 4) отчетливо прослеживается
зависимость. В данных условиях обводненность блока напрямую зависит от трещиноватости горного массива.
Исходя из того, что гидрогеологические условия никоем образом не влияют на ВВ можно сделать вывод, что
качество взрыва напрямую зависит от трещиноватости массива.

Рисунок 4 – Зависимость обводненности и выхода негабарита
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Благодаря выявленной зависимости при проектировании буровзрывных блоков предоставляется
возможность максимально точно спрогнозировать выход негабарита. В современных условиях прогноз
качества дробления породы позволяет избежать крупных экономических затрат, которые напрямую связаны с
выходом негабарита.
ЛИТЕРАТУРА
1. Казьмина А.Ю. Обоснование параметров буровзрывных работ при разрушении скальных пород
скважинными зарядами конечной длины / А.Ю. Казьмина // Автореферат диссертации. СПб.: Горный
университет, 2013. – С. 5.
2. План развития горных работ на 2014 г. ООО «Еристовский ГОК». – Комсомольск, 2014. – 32 с.
3. Положение об организации буровзрывных работ в карьере ООО «Еристовский ГОК» / Согласовано с
начальником государственной инспекциинадзора в горнорудной промышленностикриворожского
горнопромышленноготерриториального управления. – Комсомольск, 2012. – 7 с.

РАЦІОНАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ СВЕРДЛОВИННОГО ЗАРЯДУ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РУЙНУВАННЯ
ГІРСЬКИХ ПОРІД
Кулинич В.Д., Воробйов В.В., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Як відомо, підвищити ефективність вибуху свердловинних зарядів можна за рахунок більш якісного
замикання продуктів вибуху в газовій порожнини. Це багато в чому визначається конструкцією зарядів. В
основу пропонованого свердловинного заряду поставлено задачу створення такої конструкції, конфігурація якої
б забезпечила інтенсифікацію руйнування верхніх шарів масиву за рахунок раціонального використання
розчинів поверхнево-активних речовин, що сприяє зменшенню енергетичних затрат на подальшу механічну
обробку гірничої маси.
Кафедра механіки та матеріалознавства Кременчуцького національного університету представляє
свердловинний заряд [1], що вміщує вибухову речовину, систему ініціювання, набійку із бурового дрібняку чи
щебеню та дві вставки, у якості яких використовуються ємності з поверхнево-активною речовиною. (рис. 1)

Рисунок 1– Конструкція свердловинного заряду: 1 – вставки з розчином поверхнево-активних речовин,
2 – шашка-детонатор (бойовик), 3 – заряд вибухової речовини, 4 – набійка з бурового дрібняку чи щебеню, 5 –
система ініціювання.
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Ємність з розчином поверхнево-активної речовини має бути об’ємом 5-10 л в залежності від параметрів
свердловини, що визначено на основі геометричних побудов та розрахунків й підтверджено експериментально.
У якості ємкостей для розчинів поверхнево-активних речовин можуть бути використані поліетиленові рукава
або інше.
За рахунок такого розміщення вставок та системи ініціювання збільшується зона розповсюдження
розчину поверхнево-активної речовини по тріщинам та мікротріщинам, а отже – й радіус їх впливу, що сприяє
розміцненню гірської породи. Цим досягається рівномірність подрібнення порід з меншим створенням пилу і
викидом його в навколишнє середовище.
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ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ГІРСЬКИХ МАСИВІВ НА РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ
ДРОБЛЕННЯ
Помазан Д.О., аспірант
Науковий керівник д.т.н., проф. Воробйов В.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Недосконалості структури гірської породи, їх властивості та характер взаємодії обумовлюють значні
місцеві збурення напруженого стану і суттєво впливають на руйнування в разі прикладання навантажень.
Таким чином робота, витрачена на руйнування гірської породи, визначається не тільки зовнішніми умовами, а й
наявністю мікротріщинуватості в самому зруйнованому масиві. Необхідна питома витрата вибухових речовин
(ВР) повинна враховувати всі енергетичні витрати при дробленні до заданого середнього діаметра шматка.
З особливостей руйнування шаруватих і блокових масивів, випливають основні технологічні напрямки
підвищення інтенсивності дроблення гірських порід при вибуховій відбійці: проходка розрізних траншей
здійснюється таким чином, щоб забезпечити руйнування породи перпендикулярно шаруватості при масових
вибухах; використання раціональних типів ВР і оптимізація питомої витрати ВР; при відбійці шаруватих
гірських порід вибір раціональних схем з'єднання і черговості підривання свердловинних зарядів на основі
аналізу напруженого стану; вибір схем з'єднання і черговості підривання зарядів, що забезпечують
інтенсифікацію процесів зіткнення окремих блоків під час вибуху; розробка і використання раціональних
конструкцій зарядів, в тому числі з заміною частини ВВ газотвірними компонентами для зміни швидкості
наростання тиску в зарядній порожнині.
Від будови масиву залежить механізм руйнування гірських порід, оскільки їх напружений стан буде
значно відрізнятися навіть під час вибуху зарядів з однаковими параметрами. Вибуховий вплив на масив
обумовлено хвильовими процесами і квазістатичним тиском продуктів детонації. Хвиля напружень у міру
поширення від заряду витрачає енергію на деформації середовища, подолання сил опору і т.п. Величина
енергетичних втрат залежить від властивостей гірських порід, кількості, ширини, орієнтації тріщин і
властивостей заповнює їх матеріалу. При вибуховому дробленні монолітних масивів переважають руйнування
обумовлені хвилями напружень. У великоблочних породах істотний вплив хвиль напружень на процес
руйнування обмежується обсягом блоків, що містять заряди ВР. В результаті багаторазового відбиття і
заломлення на кордонах окремих блоків амплітуда хвилі напружень зменшується в міру віддалення від заряду.
Руйнування блоків, що не містять зарядів ВР, в результаті проходження через них хвилі напружень,
малоймовірно, оскільки в більшості випадків амплітуда хвилі напружень нижче межі міцності гірських порід.
Передача енергії в такі блоки можлива за рахунок зіткнення окремостей, але обсяги руйнувань в більшості
випадків або незначні, або відсутні взагалі [1].
Теоретично можливо оцінювати очікувані швидкості зсуву і зіткнення окремих блоків, при наявності
тріщин без заповнювача і з заповнювачем, якщо припустити, що кінетична енергія при переміщенні блоку
частково витрачається на подолання сил опору, а інша частина перерозподіляється між суміжними блоками.
Для оцінки енергії, що передається окремому блоку, можна розглянути випадок, коли масив являє середовище,
що складається з горизонтальних шарів, утворених блоками довільної форми. У кожному шарі блоки пов'язані
між собою ідеально пластичним матеріалом, а між шарами зчеплення здійснюється матеріалом, що працює
тільки на зрушення. Отримані для окремих випадків співвідношення в рамках прийнятих припущень
дозволяють оцінити швидкості руху будь-яких окремостей масиву в процесі вибухового дроблення
великоблочних порід.
Механічна енергія, передана масиву, витрачається на різні види робіт: не пружнє деформування
середовища, дроблення породи, переміщення і розліт осколків і т.п. Структура масиву буде впливати на
розподіл механічної енергії, що передається навколишньому середовищу під час вибуху. Вплив структури
масиву на перерозподіл механічної енергії при вибуху між різними формами роботи визначається
співвідношенням середніх розмірів окремостей що складають масив, і радіусами зон дії вибуху [2]. Геологічна
структура масиву впливає не тільки на хвильові процеси, але і на квазістатичну дію вибуху. Наявність тріщин,
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особливо тих, що виходять до зарядної порожнини, сприяє більш інтенсивному витіканню з неї продуктів
детонації, зміни параметрів вибухового імпульсу і зменшення енергії пластичних деформацій в ближній зоні. У
відомих роботах відсутні кількісні характеристики впливу структурних особливостей масивів на енергетичний
баланс механічної енергії і інтенсивність дроблення горнах порід вибухом. Не викликає сумнівів, що геологічна
структура масиву істотно впливає на розподіл механічної енергії в відбитій вибухом породі, але встановлення
кількісних залежностей вимагає нових підходів і методик експериментальних досліджень.
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Проблема виявлення природних та техногенних порожнин у масиві гірських порід є актуальною
внаслідок можливості накопичення в них метану. Для розв’язку подібних задач використовуються традиційні
методи електро-, магніто-, і гравірозвідки. Але у деяких випадках застосування таких методів ускладнюється
наявністю в масиві гірських порід різного роду техногенних і так званих геологічних перешкод. Це можуть
бути електричні поля промислового походження, насипні ґрунти, шари різного літологічного складу, зони
тріщинуватості, обводненості, об’єкти, що екранують електромагнітні поля. У таких випадках застосовують
методи, засновані на вивченні амплітудно-частотної характеристики полів пружних сил. Тому задачі про
розрахунок пружних полів геоакустичних хвиль, що розсіюються на порожнинах викликають великий
науковий і практичний інтерес.
Поширення та розсіювання згасаючих пружних хвиль у геологічному середовищі, що містить сферичну
порожнину, описується рівнянням Ламе для радіального зміщення частинок середовища з урахуванням
сферичної симетрії задачі (вважаємо, що початок координат співпадає
  u з2uцентром
2u порожнини)

(1)
u  u    2 r  r  r    r 2 ,


де  – коефіцієнт згасання.
З урахуванням попереднього напружено-деформованого стану середовища початкові умови матимуть
вигляд:
u t 0  0, u t 0  u0 .
(2)
Оскільки на нескінченності пружні хвилі згасають, а на межі порожнини має місце стан механічної
рівноваги, то в якості граничних умов візьмемо наступні співвідношення:
u r   0 ;
rr r  R   P r  R ,
(3)
де R – радіус порожнини.
З урахуванням того, що тиск метану та радіальна компонента тензора напружень визначаються
виразами:
u
P  P  P  3P ,
*

R
u
u
    2
 2
,
rr
r rR
r r  R
де  – показник адіабати газу; P – статичний тиск газу у порожнині; гранична умова на порожнині
матиме вигляд
u
3P  2
   2
.
(4)
u rR 
r r  R
R
Таким чином, розв’язок задачі (1) – (4) визначає поля зміщень частинок середовища у пружній хвилі,
що розсіюється сферичною порожниною.
Застосовуючи до рівняння (1) перетворення Лапласа з урахуванням початкових умов (2) та розв’язуючи
отримане в результаті рівняння, отримуємо:
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3

де  

2

1

8ct
9cl

; I і K – модифіковані функції Бесселя першого та другого роду порядку  ; As і

B s – довільні сталі, які визначаються за допомогою граничних умов.
Оскільки аргумент модифікованих функцій Бесселя, які входять у вираз (5) малий, скористаємося
відомими асимптотиками цих функцій за малих значень аргументу:
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Використовуючи співвідношення (3), (4), (6), отримаємо асимптотичний вираз для зображення
механічного зсуву
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Проводячи обернене перетворення Лапласа для виразу (7), отримаємо
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Якщо ввести безрозмірну радіальну координату
x  r / R , для безрозмірного зміщення точок
середовища u (x, t)  u r, t  / u0 одержимо
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rr (x, t)  rr  r, t  / 0 (де 0  u0 / R )

Для безрозмірної радіальної компоненти тензора напружень
маємо
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(9)
Розрахунки проводилися за наступних значень радіуса порожнини, параметрів геологічного
середовища та метану:
R  5 м , cl  2000 м / c , ct  1000 м / c ,  2000 кг / м3 ,   0, 01 с1 ,   1,33 ,
2

t





















P  106 Па . Результати розрахунків, проведених за допомогою формул (8) і (9), наведено на рис. 1.

а
б
Рисунок 1– Просторово-часовий розподіл зміщень частинок середовища (а) та радіальної компоненти
тензора напружень (б)
Результати розрахунків, наведених на рис. 1, а, свідчать про наявність максимумів зміщень точок
середовища на відстані r 1,7R від центру порожнини. Це дозволяє говорити про практичну доцільність
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розміщення сейсмодатчиків у цій області простору з метою надійної реєстрації розсіяної хвилі. На рис. 1, б
можна побачити, що радіальна компонента тензора напружень максимальна на поверхні порожнини і спадає зі
збільшенням відстані, змінюючи знак при r  2,3R , що є свідченням зміни розтяжних напружень стискаючими.
Крім того, зміщення та радіальна компонента тензора напружень зменшується з часом практично лінійно
внаслідок згасання хвильового процесу.
ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ РОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯННЯ ПУАССОНА
Халанчук Л.В., асистент
Таврійський державний агротехнологічний університет
Практичне дослідження багатьох математичних моделей пов’язане з використанням чисельних методів,
заснованих на ідеї заміни вихідної непевної моделі її дискретним аналогом (наприклад, метод скінченних
елементів). При цьому виникає задача автоматичної побудови дискретних моделей геометричних областей.
При побудові дискретної моделі формується множина простих геометричних фігур (елементів), які
мають спільні вузли, ребра та грані та спільно апроксимують геометричний об’єкт. Виділяють два типи
дискретних моделей геометричних об’єктів: структуровані та неструктуровані. Структуровані моделі
ґрунтуються на регулярних зв’язках між вузлами та можуть бути відображені на масиви. У свою чергу,
неструктуровані моделі засновані на нерегулярних зв’язках між вузлами та дозволяють утворення довільної
кількості сусідніх елементів.
Ряд практичних задач (наприклад, при дослідженні динаміки газів і рідин) потребує розташування ребр
елементів з врахуванням певних фізичних особливостей (наприклад, потенційних ліній току). У такому випадку
використовуються структуровані дискретні моделі, автоматична генерація яких ґрунтується на розв’язанні
еліптичних або параболічних систем диференціальних рівнянь для адаптації початкової рівномірної сітки до
меж обчислювальної області.
У найпростішому двовимірному випадку використовується рівняння Пуассона у вигляді системи
(1)
де P і Q – деякі функції, що використовуються для контролю згущення внутрішніх точок сітки.
Розв’язок системи (1) в розрахунковій області системи координат
отримує вигляд
(2)
де
,
,
,
.
У загальному випадку рівняння (2) розв’язується чисельно, використовуючи, наприклад, різницеві
схеми.
У досліджені розглянуто приклад генерації дискретної моделі шляхом адаптації вихідної рівномірної
сітки на базі системи (2) з крайовими умовами, що відповідають значенням координат вузлів на межах фізичної
області (
):
;
;
;
;
;
;

;
;

При дослідженні функції P і Q вважалися рівними нулю.
Реалізація розв’язку на базі скінченних різниць та методу простих ітерації виконана за допомогою
пакету програм Scilab. На рис. 1 наведено результат ітераційного процесу для вихідної сітки розміром
елементів.
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Рисунок 1– Еліптична дискретна модель розв’язку рівняння Пуассона
Отже, в роботі розв’язана задача побудови дискретної моделі на базі розв’язку нелінійної системи
диференціальних рівнянь. Використання рівняння Пуассона дозволяє керувати розміщенням вузлів елементів
при генерації дискретної моделі.
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СЕКЦІЯ № ІІ
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
ЗНИЖЕННЯ ДИМНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ
Магда А.С., студ., Черненко С.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
За останні роки в Україні відбулося значне підвищення кількості транспортних засобів. Відпрацьовані
гази автомобілів є значним забрудником атмосфери в містах та мегаполісах.
Проблема забруднення відпрацьованими газам є глобальною. У мегаполісах та містах з великою
кількістю транспортних засобів викиди шкідливих речовин можуть сягати понад 90 % від загальних викидів
цих речовин. Аналіз шкідливих компонентів, з яких складаються відпрацьовані гази (ВГ), а також шляхи їх
зменшення, дозволяє обрати найбільш ефективний метод для вирішення цієї проблеми. Відпрацьовані гази
являють собою складну суміш газів, що залежить від багатьох чинників, таких як: конструктивні особливості та
режиму роботи автомобільного двигуна.
Специфічною особливістю відпрацьованих газів дизелів є їх димність, що є ознакою викидів сажі.
Димність визначає, в основному, концентрацію часток сажі у відпрацьованих газах дизельних автомобілів.
Частинки сажі можуть бути настільки малими що мають можливість проникати в легені під час дихання. Вона
може викликати негативні зміни у навколишньому середовищі.
Крім сажі у відпрацьованих газах дизельного автомобіля містяться домішки паливно-масляного
аерозоля, продукти зносу двигуна, мінеральні речовини, що надійшли в циліндри двигуна з паливом та
повітрям, інші речовини, які забарвлюють відпрацьовані гази і можуть бути затримані фільтруючим
матеріалом. Однак кількість цих речовин мала в порівнянні з масовим вмістом сажових часток у
відпрацьованих газах.
Робота присвячена зменшенню викидів сажі з відпрацьованими газами дизельного двигуна.
Обгрунтовано актуальність даного напряму досліджень, сформульовано мету та задачі досліджень. Проведено
аналіз димності відпрацьованих газів дизельних автомобілів, їх впливу на довкілля та методів нейтралізації.
Досліджено структуру сажових часток, що обумовлюють димність відпрацьованих газів. Проведені
експериментальних досліджень на моторному стенді для виявлення закономірностей зміни димності залежно
від потужності двигуна. Визначено рівень приведених концентрацій сажі у ВГ та впливу на них застосування
каталітичного нейтралізатора (КН).
До таблиці 1 зведені результати вимірювань та розрахунків концентрацій сажі та оксидів вуглецю.
Оксид вуглецю виділено тому, що під час визначення сумарної екологічної небезпеки за його допустимими
концентраціями визначають значимість окремих токсичних компонентів ВГ.
Таблиця 1 – Результати вимірювань та розрахунків концентрацій сажі та оксидів вуглецю
Потужність
Nе, кВт

N, %

K, м

0
29
66
97
119
176

9,0
9,7
13,5
21,6
31,4
56,2

0,219
0,239
0,336
0,565
0,878
1,920

-1

Сажа
С без КН,
г/м3
0,0265
0,0289
0,0407
0,0683
0,1062
0,2324

С з КН
г/м3
0,0259
0,0268
0,0334
0,0512
0,0765
0,1627

СО,
ppm
709
536
437
436
507
794

Оксид вуглецю
СО без КН,
СО з КН
г/м3
г/м3
0,887
0,887
0,670
0,328
0,546
0,119
0,545
0,064
0,634
0,059
0,992
0,083

Вивчення літературних джерел на цю тему, показало що оптимальним методом для зменшення
димності є каталітичний. Отримані результати досліджень вказують на те що використання каталітичного
нейтралізатора дозволяє зменшити вміст сажі на 30%, а викиди СО на 90%. Все це досягнуто без внесення
суттєвих змін до конструкції автомобіля.
Отже використання каталітичного нейтралізатора дозволяє значно зменшити димність відпрацьованих
газів особливо на режимах холостого ходу та максимальних навантажень.
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ПОКРАЩЕННЯ ЛЕГКОСТІ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ КРАЗ-7634 НЕ ЗА ДОПОМОГОЮ
ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Некраса І.А., магістрант, Черненко С.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кількість транспортних засобів у світі постійно збільшується. Разом з цим збільшуються обсяги
перевезень вантажів, середня швидкість руху. Але автомобілі також є джерелом небезпеки. Однією з
найважливіших систем автомобіля, що безпосередньо впливають на безпеку руху, є кермове керування.
Актуальність теми пояснюється тим, що до сучасних кермових керувань висувають підвищені вимоги, серед
яких найважливішими є легкість керування, стабілізація керованих коліс, стійкість проти коливань,
довговічність шин. Легкість керування забезпечує комфорт водія під час керування транспортним засобом, а це,
в свою чергу, впливає на безпеку руху.
Мета роботи полягає у розробці рекомендацій щодо зменшення зусилля на кермі багатовісного
вантажного автомобіля з використанням методів тривимірного моделювання.
У роботі проаналізовано вимоги діючих стандартів щодо лекгості керування, розглянуто конструкцію
різних варіантів кермових приводів багатовісних автомобілів. Проведено розрахунок кермового керування
автомобіля КрАЗ-7634 НЕ, що включає розрахунки моменту опору повороту керованих коліс автомобіля,
зусилля на кермовому колесі, передаточних чисел кермової трапеції та кермового приводу, напруження в
деталях.
Для полегшення розрахунків та розробки рекомендацій щодо покращення властивостей кермового
керування розроблено метод дослідження кінематичних та силових параметрів багатовісного автомобіля за
допомогою тривимірного моделювання, який є більш наглядним та економічним. За допомогою тривимірного
моделювання, що проведено в програмі Creo, визначено зусилля на кермовому колесі, передаточні числа
кермового привода та кермової трапеції, напруження в найбільш навантажених деталях, які відповідають
розрахунковим.
З метою зменшення зусилля на кермовому колесі автомобіля КрАЗ-7634 НЕ було запропоновано два
варіанти встановлення допоміжного силового циліндра в кермовому приводі. Перший варіант – встановлення
циліндру на рамі з кріпленням до двоплечого важеля. Другий варіант – встановлення циліндру на балці другого
керованого моста з кріпленням безпосередньо до поворотного важеля лівого колеса (рис. 1)
У
результаті
проведених
досліджень
розроблено
методику
визначення
передаточних
чисел
кермової трапеції і кермового приводу
за
допомогою
тривимірного
моделювання
в
програмі
Creo
Parametric. Достовірність розробленої
методики підтверджується співпадінням
передаточних чисел отриманих за
допомогою
3D
моделювання
і
аналітичним методом, відносна різниця
не перевищує 2,9%. Отримані зусилля
на
кермовому
колесі
для
експериментального автомобіля КрАЗ7634 НЕ не відповідають критеріям
легкості керування при повороті
повністю завантаженого автомобіля на
місці на асфальтобетонній поверхні.
Для зниження зусилля на кермовому
Рисунок 1 – Встановлення допоміжного силового циліндра на
колесі
пропонується
встановити
другий керований міст автомобіля
додатковий
силовий
циліндр
в
кермовому приводі з дією на другий
керований міст, що також дозволяє знизити напруження в сошці до припустимих значень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ВПЛИВІВ У КАТАЛІТИЧНОМУ НЕЙТРАЛІЗАТОРІ НА
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У АВТОМОБІЛІ
Павлюченко А.С., магістрант, Шапко С.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Збільшення числа автомобілів, що знаходяться в експлуатації, погіршує стан довкілля, тому
автомобільний транспорт виявився одним із основних джерел забруднення. Покращення стану техногенної
безпеки при експлуатації автомобіля є складною науково-технічною задачею, для вирішення якої необхідно
враховувати вартість упровадження технічних рішень при забезпеченні високих екологічних, економічних,
енергетичних і інших показників автомобіля з дизелем.
З метою підтвердження вищенаведених положень для проведення експериментальних досліджень
розроблено і виготовлено дослідний нейтралізатор, який представлено на рисунку 1. Усередині корпуса 1 якого
встановлено паралельно два окремих КН 2 і 3. Геометричні параметри та точність виконання всіх елементів
нейтралізатора забезпечує проходження ВГ через кожний каталітичний блок порівну з однаковими витратами й
однаковим розподілом газів по перетину блоків КН.

Рисунок 1 – Конструктивна схема дослідного нейтралізатора
1– корпус; 2, 3 – паралельно встановлені КН; 4 – трубопровід підводу ВГ; 5 – перетинка; 6, 7, 8 – трубки для
відбору газів; 9 – трубопровід відводу ВГ; 10 – задня стінка;11 – пристрій для перекриття каналу.
Вхід потоку ВГ здійснюється через трубопровід 4. У передній порожнині корпуса потік ВГ
розподіляється порівну між окремими КН. У задній частині нейтралізатора розташована перетинка 5, завдяки
якій обидва потоки ВГ після проходження через каталітичні блоки не перемішуються. Це необхідно для
незалежного забору проб газів після їх очищення. Для забору проб газів у нейтралізаторі встановлено три
трубки: одна на вході 6 і дві 7 і 8 на виході з кожного КН. Вихід потоку ВГ здійснюється через трубопровід
9.Задня кришка 10 виконана з’ємною для демонтажу каталітичних блоків та оцінки їх стану.
Нейтралізатор має пристрій 11, який дозволяє перекривати один із КН. Це дозволяє періодично
проводити продувку другого КН, моделюючи таким чином організацію продувок окремих секцій конструкції
КН із додатковим конусом.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ОПОРУ ВІТРОВОМУ ПОТОКУ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ
Бондарєв П.Ю., аспірант, Яковенко С.В., магістрант, Клімов Е.С., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Технологічний процес роботи великовантажних автомобілів-самоскидів у кар’єрах передбачає постійну
зміну їх маршрутів руху, які у свою чергу викликають зміну установки дорожніх знаків. Конструкція
пересувного пристрою дорожнього знаку повинна забезпечити стійкість його проти перекидання та ковзання по
дорозі при максимально можливих поривах вітру, а габарити та місця розміщення дорожніх знаків повинні
відповідати вимогам Державних стандартів.
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Метою є дослідження коефіцієнта опору вітровому потоку дорожніх знаків, розміщених на дорогах
кар'єрів.
На дорожні знаки, які встановлюються на пересувних пристроях у кар’єрах, діє сила вітрового потоку,
величина якої залежить від площі знаку, його форми, швидкості вітрового потоку, густини, температури та
тиску повітря. Згідно з [1] дорожні знаки виготовляють у формі п’яти фігур: рівносторонній трикутник (далі
трикутник), квадрат, коло, прямокутник, восьмикутник. Кожна фігура має чотири типорозміри. Вибір
типорозміру знака залежить від умов його застосування. Враховуючи, що знаки типорозміру ІV застосовують
тільки за наявності ремонтних робіт на автомагістралях, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод,
небезпечних ділянок, то цей типорозмір при дослідженнях нами розглядався.
Згідно з [2] величину сили вітрового потоку рекомендується визначати за емпіричним виразом
(1)
W  623,01S ,
де W – сила вітрового потоку, Н; S – площа знаку, м2.
Залежність (1) є наближеною, оскільки враховує тільки площу знаку та не враховує його форму. При
цьому невідомо, при якій швидкості вітрового потоку визначалась його сила.
Силу вітрового потоку можна також визначити за залежністю, що використовують при розрахунках
максимальної сили вітрового потоку, що діє на рекламні щити [3]
V 2Snc
W
,
(2)
2g
де W – сила вітрового потоку, кгс;  – густина повітря, приймається  = 1,225 кгс/м3; V – швидкість
вітрового потоку, що діє на поверхню рекламного щита на висоті 10 м над поверхнею землі, м/с; S – площа
знаку, м2; n =1,5 – коефіцієнт, що враховує динамічну складову вітрового потоку; с =1,2 – аеродинамічний
коефіцієнт поверхні.
Аналіз залежності (2) свідчить, що на відміну від залежності (1) при визначенні сили вітрового потоку
окрім площі поверхні щитів враховується густина та швидкість вітрового потоку. Однак залежність (2) не
дозволяє враховувати форму щита.
Державні будівельні норми України [4] рекомендують визначати граничне розрахункове значення
вітрового навантаження (тиск, Па) для будівель і споруд простої геометричної форми за виразом
Рm   fmР0c ,
(3)
де Р0 – характеристичне значення вітрового тиску, Па;

 fm – коефіцієнт надійності за граничним

розрахунковим значенням вітрового навантаження; c – коефіцієнт, що враховує аеродинамічний фактор,
висоту споруди, географічну висоту, рельєф, напрям, динамічність, являє собою добуток коефіцієнтів, кожний
із яких враховує окремий фактор. Для Полтавської області граничне розрахункове значення вітрового
навантаження, визначене за виразом (3), складає Pm  937,5 Па.
Знаючи вітрове навантаження Pm та площу знака S , сила вітрового потоку визначиться за виразом
W  PmS .
(4)
Силу вітрового потоку можна визначати за залежністю для визначення сили аеродинамічного опору
автомобіля [5]:
W  kп SV 2 ,
(5)
де kп – коефіцієнт опору вітровому потоку, який для конкретного автомобіля визначається
експериментально; S – лобова площа автомобіля, м2; V – швидкість руху автомобіля, м/с.
Результати розрахунків сили вітрового потоку за залежностями (1), (2) та (4), що діє на дорожні знаки
при швидкості вітрового потоку V = 30 м/с, яку прийнято граничною для центральної частини України, та
граничному значенні вітрового навантаження Рm= 937,5 Па, засвідчили, що отримані дані суттєво різняться. У
зв’язку з цим виникає необхідність провести експериментальні дослідження та визначити фактичну силу
вітрового потоку, що діє на дорожній знак. За отриманими даними, скориставшись залежністю (5), будемо
визначати коефіцієнт опору вітровому потоку.
Для проведення експериментальних досліджень сили вітрового потоку, що діє на дорожній знак, було
створено експериментальну установку, яка включає автомобіль-пікап Great Wall Wingle, пристрій для
визначення сили вітрового потоку, який встановлюється в кузові автомобіля, анемометр DIGITAL GM816 для
визначення швидкості вітрового потоку, п’ять дорожніх знаків форми коло, трикутник, квадрат, прямокутник,
восьмикутник І типорозміру.
Таблиця 1 – Експериментальні значення сил, що діють на знаки першого типорозміру
Форма знаку (розміри в мм)
Трикутник (А = 700)
Коло (D = 600)
Квадрат (А = 600)
Восьмикутник (Н = В =700)
Прямокутник (Н = 900, В =600)

Площа знаку
S , м2
0,2122
0,2826
0,36
0,4
0,54
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Коефіцієнт опору
вітровому потоку kn ,
Нс2 /м4
1,66
1,25
1,212
1,24
1,07

Сила вітрового потоку при V =
100 км/год, Н
316,9
317,9
392
446,4
520

У табл. 1 наведено зведені результати експериментальних досліджень всіх форм дорожніх знаків
першого типорозміру при швидкості вітрового потоку V =100 км/год.
З аналізу табл. 1 видно, що для розглянутих форм знаків коефіцієнт опору вітровому потоку змінюється
в межах від 1,07 до 1,66 Нс2/м4. Максимального значення сила вітрового потоку набуває для знака форми
прямокутник. При цьому визначальним параметром, що впливає на величину сили вітрового потоку, що діє на
знак, є площа знаку.
Виходячи з вищенаведеного подальші розрахунки пересувного пристрою для утримання дорожніх
знаків на дорогах кар’єрів необхідно вести для знаку форми прямокутник та величини сили вітрового потоку
W = 520 H.
З аналізу проведених досліджень можна зробити наступні висновки:
1. Коефіцієнт опору вітровому потоку дорожнього знаку залежить від форми та розмірів знаку,
температури, тиску, густини повітря і для конкретних умов визначається експериментально за наведеною
методикою.
2. Для розглянутих п'яти форм дорожніх знаків типорозміру І (трикутник – сторона 700 мм, коло –
діаметр 600 мм; квадрат – сторона 600 мм; восьмикутник висота і ширина 700 мм; прямокутник – висота 900
мм, ширина 600 мм) при температурі навколишнього середовища +15 0С, тиску 99,6 кПа коефіцієнт опору
вітровому потоку дорожнього знаку приймає наступні значення: трикутник – 1,66 Нс2/м4, коло – 1,25 Нс2/м4,
квадрат – 1,212 Нс2/м4, восьмикутник – 1,24 Нс2/м4, прямокутник – 1,07 Нс2/м4.
3. Збільшення площі знаку, незалежно від його форми, призводить до зменшення коефіцієнта опору
вітровому потоку. Враховуючи, що найменшу площу мають знаки типорозміру І, то за відсутності значень
коефіцієнтів опору вітровому потоку для знаків типорозміру ІІ та ІІІ з достатньою для практичних розрахунків
точністю можна приймати значення коефіцієнтів типорозміру І.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ОПОРУ КОЧЕННЮ ШИНИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
Стадник В.М., студ., Гарбуз А.С., студ., Клімов Е.С., к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Колесо автомобіля за наявності пневматичної шини являє собою складний механізм, який через
контактний відбиток шини взаємодіє з опорною поверхнею. Відомо, що момент опору коченню під час руху
колеса по опорній поверхні зумовлений тертям у кордовій оболонці шини, гумі протектора та у контакті колеса
з опорною поверхнею. При цьому вплив тертя на опір коченню колеса враховують коефіцієнтом опору коченню
f . Основними факторами, що перш за все впливають на величину коефіцієнта f , є тип та стан опорної
поверхні, тип шини та швидкість руху. Окрім цього, величина коефіцієнта опору коченню f залежить від
тиску повітря в шині, температури шини, навантаження на колесо, величини прикладеного до колеса моменту,
величини зносу протектора шини та інших факторів.
Залежності для визначення коефіцієнта опору коченню коліс автомобіля наведено в роботах
Є. О. Чудакова [1], В. П. Сахно [2], А. І. Гришкевича [3], А. П. Солтуса [4], J.Y. Wong [5], J. J. Taborek [6] та
інших.
Метою є встановлення достовірності існуючих залежностей для визначення коефіцієнта опору коченню
веденого колеса з пневматичною шиною по недеформованій поверхні при малій швидкості руху залежно від
тиску повітря у шині.
Однією із перших робіт, у якій наведено залежність для визначення коефіцієнта опору коченню, є
робота Є.О. Чудакова [1]. У цій роботі автор наводить залежність для визначення коефіцієнта опору коченню,
яка враховує радіус кочення колеса rк , динамічний радіус колеса rд , зміщення рівнодіючої нормальних реакцій
відносно центра колеса a , навантаження на колесо
Gк , а також крутний момент
M к . При Mк  0 дана
залежність визначає коефіцієнт опору коченню веденого колеса, а його величину можна визначити так
f  a / rд . Дана залежність не враховує у явній формі вплив швидкості руху та інших факторів на величину
коефіцієнта f .
В роботах [2-5] наведено залежності, за якими рекомендується визначати коефіцієнт опору коченню на
недеформованій опорній поверхні залежно від швидкості руху автомобіля. Ці залежності є емпіричними
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залежностями першого та другого порядку. Вони отримані для конкретних шин, а тому не дозволяють
визначити коефіцієнт опору коченню для інших шин на різних опорних поверхнях. Результати розрахунків
коефіцієнта опору коченню, виконані за цими залежностями будуть відрізняютьсь.
На відміну від вищенаведених залежностей, які дозволяють визначати коефіцієнт опору коченню
залежно від швидкості руху при номінальному тиску повітря в шині, у роботі [6] для визначення цього
коефіцієнта наведено залежність, в якій додатково враховується тиск повітря в шині.
Для оцінки вищенаведених залежностей було проведено розрахунки коефіцієнту опору коченню.
Аналіз отриманих результатів засвідчив, що при зростанні швидкості руху коефіцієнт опору коченню
збільшується. При цьому розраховані за цими залежностями значення коефіцієнта опору коченню різняться між
собою. Очевидно, що вплив швидкості руху на величину коефіцієнта f залежить від пружних і демпфувальних
властивостей шини, які для різних типів шин мають різні значення.
Аналіз отриманих даних засвідчив, що коефіцієнт опору коченню колеса з пневматичною шиною по
недеформованій опорній поверхні рекомендується визначати за емпіричними залежностями. Ці залежності
враховують значення коефіцієнта опору коченню при малій швидкості руху, швидкість руху та тиск повітря у
шині. Збільшення швидкості руху збільшує значення коефіцієнта опору коченню. Враховуючи, що шина
автомобіля є складним механізмом, який на даному етапі описати аналітично неможливо, тому коефіцієнт
опору коченню колеса з пневматичною шиною можна визначити тільки експериментально.
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ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ПЛУНЖЕРА ПАЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЯ
Флінтіч Д.О., магістрант, Кривохат В.М., магістрант, Єлістратов В.О., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
За умов експлуатації двигуни транспортних засобів, дорожніх та будівельних машин значний час
працюють на часткових швидкісних режимах. При роботі на цих режимах широко змінюється частота обертання
вала двигуна. При цьому тиск упорскування палива на цих режимах не досягає оптимальної величини через те, що
знижується швидкість руху плунжера паливного насоса високого тиску, яка виявляється недостатньою для
якісного розпилювання палива. Управління процесом подачі палива в циліндри двигуна з метою збільшення
швидкості руху плунжера на часткових швидкісних є одним із способів покращення паливно-економічних
характеристик дизелів.
Для збільшення тиску впорскування палива на часткових швидкісних режимах розроблені два типа
приводів паливного насоса високого тиску, що використовують здвоєні важільно-кулачкові [1] та синусоїдальні
кулачкові [2] механізми. Ці пристрої перетворюють рівномірне обертання приводного вала в нерівномірне
обертання вала паливного насоса високого тиску та забезпечують безступінчасте регулювання ступеня
нерівномірності обертання вала насоса, що дає можливість зберігати високу лінійну швидкість плунжера при
впорскуванні палива на часткових швидкісних режимах роботи дизеля. Пропоновані приводи встановлюються
замість муфти випередження впорскування палива і виконують функції цієї муфти.
Досліджено кінематику цих механізмів та розроблені принципові кінематичні схеми, що відповідають
заданим технічним вимогам. Розроблені конструктивні схеми приводів насоса для паливної системи дизеля
ЯМЗ-238. Створена методика профілювання кулачкових шайб приводів при їх використанні в паливній системі
цього дизеля. Розроблена методика проведення експериментальних досліджень паливної системи дизеля з
новими приводами паливного насоса високого тиску для визначення тиску впорскування палива цією системою
при регульованому нерівномірному обертанні кулачкового вала насоса на різних частотах обертання
приводного вала.
Виконано експериментальні дослідження паливних систем з експериментальними приводами
паливного насоса високого тиску дизеля.
Застосування важільно-кулачкового привода насоса дозволяє підвищити лінійну швидкість плунжера
при нагнітанні палива на всіх режимах роботи дизеля. Застосування в паливній системі цього привода дозволяє
підвищити максимальний тиск упорскування палива: порівняно зі штатною паливною системою ЯМЗ-238 тиск
упорскування палива при частотах обертання приводного вала паливного насоса 400 - 800 хв-1 збільшений в
1,2 рази; при частоті обертання 1000 хв-1 максимальний тиск упорскування палива порівняно зі штатною
паливною системою не змінився; максимальна швидкість руху плунжера збільшилася й становила від 1,8 до
2,2 м/с залежно від частоти обертання вала двигуна.
Застосування синусоїдального кулачкового привода насоса також дозволяє підвищити лінійну
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швидкість плунжера при нагнітанні палива на всіх режимах роботи дизеля. Застосування в паливній системі
цього привода теж дозволяє підвищити максимальний тиск упорскування палива: порівняно зі штатною
паливною системою ЯМЗ-238, максимальний тиск упорскування палива збільшений при частоті обертання
приводного вала паливного насоса 400 хв-1 з 30,0 МПа до 44,1 МПа, тобто в 1,5 рази, а при частоті обертання
1000 хв-1 максимальний тиск упорскування палива порівняно зі штатною паливною системою не змінився;
максимальна швидкість руху плунжера практично постійна й становила 2,2 м/с незалежно від частоти
обертання вала двигуна.
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СЕКЦІЯ № ІІІ
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ANDROID MAP КОНСУЛЬТАНТ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ ПЕРЕМІЩЕННЯ МІСЬКИМ
ТРАНСПОРТОМ «OPTMAP»
Потапенко Д. Д., студ.
Науковий керівник Юдіна А. Л., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кожного дня людина стоячи на зупинці задається питанням, як їй краще дібратися до роботи, школи чи
університету, скільки часу та грошей їй на це знадобиться. Відповіді на ці питання можна отримати
встановивши на своєму смартфоні систему «OptMap».
«OptMap» – це Android-додаток з інтуїтивно зрозумілим, яскравим інтерфейсом, основною метою якого
є допомога мешканцям міста у виборі оптимального маршруту переміщення міським транспортом. Мовою
програмування було обрано Java, адже вона активно використовується для створення мобільних додатків під
операційну систему Android. Для опису інтерфейсу додатку використовується ще одна мова – XML
(розширювана мова розмітки). Зображення на карті забезпечується картографічним сервісом Google Maps.
Схему взаємодії основних компонентів додатку наведено на рис. 1.
Рисунок 1 – Схема взаємозв’язку основних компонентів додатку «OptMap»
Для вирішення задачі пошуку оптимального маршруту переміщення транспортом застосовується
відомий алгоритм Дейкстри, який знаходить найкоротший шлях від однієї точки до всіх інших. У процесі
проектування алгоритм буде дещо вдосконалено, а саме буде врахована реальна ситуація на дорогах вашого
міста. Цю надбудову планується реалізувати, заручившись допомогою самих же користувачів «OptMap».
Кожній людині, у якої буде встановлено додаток, надається можливість залишити свій відгук щодо
завантаженості тієї чи іншої ділянки траси, несправності тролейбусу чи маршрутки. Ця інформація буде
збережена та занесена до бази даних оператором, а також графічно відображена на карті. Таким чином,
результат знаходження оптимального маршруту буде покращено.
Основними функціями додатку є:
перегляд карти обраного міста, пошук оптимальних маршрутів проїзду від т. А до т. Б за параметрами,
збереження обраних маршрутів, промальовування маршрутів на карті, перегляд всіх можливих маршрутів та
інформації про них. У головному сценарії користувач запускає додаток з наміром знайти оптимальний маршрут
переміщення міським транспортом. Відкриває меню та бачить перелік розділів, які надає додаток. Обирає
потрібний для себе. Наприклад, пункт «Побудувати маршрут». Вказує початкову і кінцеву адреси маршруту (з
клавіатури або на карті). Натискає кнопку «Налаштування пошуку» і обирає критерії пошуку маршруту: з
пересадками чи без, тип транспорту (будь-який, автобус, маршрутка, метро, трамвай, тролейбус) та маршрут
(оптимальний, швидкий, дешевий). Обравши потрібні, повертається назад, натискає кнопку «Пошук» і отримує
інформацію (вартість квитка, час і відстань) про оптимальний маршрут переміщення обраним транспортом.
Користувач ознайомлюється з наданою інформацією, обирає для себе найбільш зручний маршрут і закриває
додаток. Всі дії відбуваються при підключенні до мережі Інтернет. Підсумовуючи, можна з легкістю сказати,
що «OptMap» стане важливим помічником кожної людини у повсякденному житті.

Рисунок 2 – Результат роботи Android-додатку «OptMap»
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИЙОМУ / ПЕРЕДАЧІ В МЕРЕЖАХ WI-FI
Потапенко Д. Д., студ., Василякін А. С., студ., Морозов Д. С., студ., Комаков Є. О., студ.
Науковий керівник Славко О. Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Однією з ключових технологій для розвитку бездротових мереж (наприклад, Wi-Fi [2]) в останні роки є
технологія MIMO. MIMO (multiple input, multiple output) – це множинна передача інформації з декількох
передавачів та її отримання, а також обробка на декількох приймачах. Основне завдання MIMO – підвищити
пропускну здатність бездротового каналу і якість зв'язку.
Головним методом збільшення пропускної здатності в системах MIMO є мультиплексування, тобто
паралельна передача декількох потоків інформації з різних антен. Окремими випадками MIMO є системи
передачі, де на приймачі або передавачі використовується одна антена. Називаються такі системи Multiple-input
single-output (MISO) і Single-input multiple-output (SIMO). У них не можна організувати паралельну передачу
декількох потоків інформації, проте можна використовувати додаткові антени для підвищення якості прийому
або передачі сигналу. В описі точок доступу різних вендорів можна дізнатися, скільки передавальних і
приймальних антен є на пристрої, скільки просторових потоків MIMO вона підтримує. Наприклад, це може
бути значення 3x4: 3, що означає 3 передавача, 4 приймача і 3 просторових потоки. Крім цих параметрів можна
зустріти такі абревіатури або позначення, як MRC, STBC, CSD, 802.11ac Tx BF тощо. Всі ці технології також
спрямовані на поліпшення якості сигналу.
Оптимальне вагове складання (MRC, Maximal Ratio Combining) [1].
MRC дозволяє поліпшити значення SNR (signal-to-noise ratio) для вхідного сигналу (від клієнта до
пункту доступу). Якщо на точці доступу є додатковий вільний приймач, вона складає отриманий на цьому
приймачі сигнал з іншими. Так як на приймачі вже є інформація про поточний стан каналу передачі (для кожної
з передавальних антен), він може обчислити сигнали (на кожній з приймальних антен), провести їх
вирівнювання й оптимальне складання, отримавши краще співвідношення «сигнал-шум». Порівняння
результатів для одного та декількох потоків з додатковими антенами і без показує, що MRC у деяких випадках
дозволяє суттєво збільшити значення SNR, а значить збільшити і швидкість передачі, дальність дії ТД. MRC
працює тільки на точці доступу для поліпшення вхідного сигналу від клієнта. Технологія може
використовуватися спільно з іншими – CSD, SDM, STBC.
Рознесена передача (CSD / SE).
Технологія Cyclic Shift Diversity (CSD) дозволяє передати копії одного сигналу з додаткових вільних
антен. Робиться це по черзі з невеликим інтервалом (200 нс). Якщо передати копії одного сигналу одночасно з
декількох антен (потужність ділиться), отримати виграш на прийомі не вдасться. Якщо ж передати сигнал
незалежно (на максимальній потужності) з невеликим інтервалом з кожної з антен, можна отримати рознесення
сигналу на прийомі, а отже – поліпшити сигнал. Приймач, у свою чергу, за певним критерієм вибирає
найкращий сигнал. Метод рознесеної передачі досить старий і не дуже зручний для розпізнавання на приймачі
(вимагає обчислювальної потужності, погано масштабується). Однак, він підтримується на точках доступу та
працює з клієнтами попередніх поколінь – 802.11a/g. У сучасних стандартах (802.11n і далі) використовується
механізм STBC або адаптивна передача (Beamforming).
Просторово-тимчасове блочне кодування (STBC, Space-Time Block Coding).
STBC дозволяє передавати різні сигнали одночасно з декількох антен за кілька тактових інтервалів. Для
передачі використовується схема Аламоуті. Для найпростішого випадку 2х1, ця схема дозволяє за два інтервалу
часу передати два сигнали два рази. На двох інтервалах з різних антен передається один із сигналів і
комплексне сполучення іншого сигналу. Таким чином, отримується рознесення сигналів за часом і простором
(два сигнали проходять різними шляхами), збільшуючи результуючий сигнал на прийомі. З точки зору
прийому, метод STBC є досить зручним, тому що не вимагає великої обчислювальної потужності. Як можна
здогадатися, STBC не працює одночасно з CSD. На противагу MRC, що розглянутий раніше, STBC дозволяє
поліпшити якість сигналу від точки доступу до клієнта. Теоретично підтримується робота в режимах більш
високих порядків або для декількох потоків (наприклад, у режимі 2х1 для двох потоків із чотирма
передавальними антенами). STBC може використовуватися одночасно з MIMO SDM.
Було розглянуто різні методи множинної передачі сигналу в системах MIMO (Wi-Fi) –
мультиплексування, рознесення сигналу на прийомі та передачі, адаптивна передача, а також показано, який
приріст вони можуть дати. В реальних умовах буде спостерігатися більш комплексна картина. Додаються
додаткові фактори, що впливають на роботу бездротової мережі (відстань до клієнта, кількість клієнтів,
навантаження на канал, підтримувані клієнтом методи передачі та ін.). Точка доступу на основі вбудованих
алгоритмів вирішує, які методи передачі використовувати у той чи інший момент часу.
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WEB-СЕРВІС З МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЗНАНЬ В СЕРЕДНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
НАВЧАННЯ
Погребняк О. Ю., студ.
Науковий керівник Юдіна А. Л., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Після останніх нововведень у закон України про навчання, виникла актуальна проблема в моніторингу
освіти в середніх закладах [1]. Проблему можна описати так, що батьки не мають уявлення про досягнення
дитини в школі, так як методи оцінювання було змінено. Зараз вчителям заборонено оцінювати дітей явним
чином, тобто так чи інакше оцінка знань дитини відбувається, але для збереження індивідуальності молодого
покоління забороняється повідомляти про досягнення саму дитину. Це усуває таке поняття як «конкуренція» в
класах і надає можливість дитині розвиватися індивідуально, не зважаючи на інших. Не дивлячись на всі плюси
таких змін, виникає проблема виявлення батьками рівня знань дітей. Отже виникла проблема у донесені
інформації про успішність дітей від вчителя до батьків.
Для вирішення проблеми моніторингу якості навчання можна знайти безліч варіантів, але зручним як
для батьків, так і для дітей буде створення сайту, що надавав би можливість одним викладати інформацію, а
іншим дізнаватись. Створення WEB-сервісу значно спростить життя як одних, так й інших і принесе користь
самій школі безпосередньо, так як якість освіти в закладі буде контролюватися та підвищуватися .
Веб-сервіс – це програмна система, розроблена для забезпечення взаємодії між декількома
комп’ютерами через мережу [2]. Може бути представлена у вигляді веб-сайту.
Сайт школи має зручний у використані інтерфейс і створений на технології MVC (Model-ViewController). На сайті можлива реєстрація 3-х категорій людей, що мають свої права доступу. Перша категорія
людей, для яких реєстрація на сайті буде актуальною – батьки. Батьки мають право в реєстрації при умові, що
їхні дані уже містить система. Реєстрація вчителів відбувається по тому ж принципу. Всі користувачі додаються
до однієї таблиці бази даних. Різниця визначається після знаходження особи, дані про яку уже існують у базі
даних. Тобто іншими словами, система уже знає, який користувач реєструється, вчитель чи батько, якщо
інформація про його особисті дані присутня. Існує безпосередній зв'язок між батьками і дітьми. Зв'язок
створений по принципу «один до одного». Тобто мається на увазі, що після реєстрації батьків в системі, їм буде
доступна інформація про власну дитину. Це створено для збереження конфіденційності інформації. Поширення
особистої інформації школяра є порушенням конфіденційності інформації. Факт про її надання є родзинкою
сайту.
Даний веб-сервіс буде актуальним для будь-якої школи України. Так як його використання полегшить
життя людей, звільнить час від особистих зустрічей і забезпечить необхідною інформацією користувачів.
Додатковою функцією буде інформаційна. На ньому можна розміщувати будь-яку інформацію, що буде
актуальна для даної школи без попередньої реєстрації для перегляду.

Рисунок 1 – Загальна структурна схема веб-сервісу
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У сучасній реальності кожен день ми оперуємо великими обсягом інформації, що становить приватну,
комерційну або державну важливість. Будь-яка компанія в процесі своєї роботи використовує інформацією, яка
є найважливішою складовою повсякденної роботи. У 90 % випадків ця інформація критично важлива для
функціонування компанії. Безумовно, відмовостійкість і успішність будь-якої компанії залежить від того,
наскільки надійно зберігаються її дані, захищеності від несанкціонованого доступу або втрати інформації.
Успішність компанії, яка стикається з необхідністю зберігання своїх власних інформаційних баз, зазвичай
залежить від її розміру та від того наскільки серйозно поставилися до зберігання даних і вибору системи
зберігання.
Системи зберігання даних є одним з ключових елементів сучасного центру обробки даних (ЦОД) будьякого масштабу. На них лягає завдання консолідації даних критичних корпоративних додатків, забезпечення
високого рівня доступності до них і надійного зберігання.
Постачальники систем зберігання даних переживають певну кризу, оскільки використання різних
технологій, хоча і надає користувачу альтернативу, але ставить виробника в ситуацію, в якій він може втратити
кошти. Це можна наглядно побачити на прикладі компанії NetApp, яка займалась виробництвом продукту на
основі HDD і SSD. У більшості комп’ютерів HDD (Hard disk drive – магнітний диск, основа якого виконана з
твердого матеріалу) виконує функцію енергонезалежного носія інформації (комп'ютерної пам'яті чи
накопичувача інформації) з довільним доступом (random access). SSD (Solid-state drive) – це комп'ютерний
запам’ятовуючий пристрій на основі мікросхем пам'яті та контролера керування ними, що не містить рухомих
механічних частин. Наразі компанія NetApp зазнає значних збитків через використання HDD, і в подальшому
прогнози є негативними при продовженні використання даної технології. Натомість SSD надає можливість
розвитку, та саме за рахунок цього компанія NetApp має можливість конкурувати із іншими.
SSD – це MLC (Multi-level cell) диски, відносно яких Google зазначає, на основі зібраної статистики,
що вони нічим не поступаються SLC (Single-Level Cell) дискам. SSD також маю високу швидкість обробки
даних і надійність у зберіганні даних. Зображення вигляду пам’яті на дисках наведено на рис. 1. Але прийнято
вважати, що SLC є більш надійною технологією та на ній зберігати важливу інформацію безпечніше, а MLC є
економним варіантом. Це пов’язано з тим, що у накопичувачі багаторівневі комірки, кожна з них зберігає
більше інформації, що зменшує ціну гігабайта, але кожна комірка частіше підлягає перезапису, що понижує
надійність збереження даних.

Рисунок 1 – Зображення комірок памяті для NAND:
SLC (Single Level Cell), MLC (Multi Level Cell) и TLC (Three Level Cell)
В області збереження даних утворилось декілька нових факторів. У компаній HPE і Supermicro є
енергонезалежні NVDIMM-рішення для серверів, в яких флеш-пам'ять із батарейкою страхує вміст DRAM від
втрат у випадку зникнення електроживлення. Якщо електроживлення зникає, дані з чіпів DRAM буде
скопійовано на електронно-залежний носій. Це відносно не дорогий метод, що значно підвищує продуктивність
серверів при операціях із пам’яттю. Також наразі на ринок виходить Intel разом із Micron з продуктом, що має
назву 3D X-Point. Це зовсім новий тип пам’яті, який, як стверджує виробник, може використовуватись не тільки
як накопичувач, але і як оперативна пам’ять. Мова іде про швидкість у 1000 разів швидше, ніж у звичної NAND
flash. Вказані продукти будуть здійснювати вплив на сервери і системи збереження даних уже най ближчим
часом [1].
ЛІТЕРАТУРА
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WEB-ДОДАТОК ДОМАШНЯ БУХГАЛТЕРІЯ «HOMEBOOKKEEPING»
Морозов Д. С., студ.
Науковий керівник Костенко П. П., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У сучасному світі люди кожного дня здійснюють певні грошові операції, іноді навіть перестаючи
звертати на них увагу. Це можуть бути як складні операції з грошовими картами, так і банальний готівковий
розрахунок з водієм маршрутного таксі. Такі операції зазвичай здійснюються у великій кількості, і це
призводить до того, що людині з часом починає здаватися, ніби її гроші живуть власним життям. Саме для того,
щоб розвіяти цей міф, розробляється додаток «HomeBookkeeping».
«HomeBookkeeping» – це web-додаток з інтуітивно зрозумілим інтерфейсом, що розробляється для
планування користувачами власного бюджету шляхом створення та ведення обліку прибутків і витрат,
використовуючи рахунки на віртуальних гаманцях.
Додаток створюється здебільшого для звичайних користувачів, які мають певні незручності з
плануванням бюджету та бажають знайти більш простий спосіб займатись цим, але, можливо, буде також
використовуватися для бухгалтерського обліку в малому бізнесі.
Реалізується з використанням фреймворків Symfony і Bootstrap, мов PHP і СУБД MySQL і за
технологією MVC (Model-View-Controller) [1]. Було обрано об’єктно-орієнтований підхід для проектування
системи у зв’язку з тим, що основою всього функціоналу є певні взаємодії між сутностями.
Однією з найбільш вагомих переваг фреймворку Symfony є можливість опису взаємозв’язків між
сутностями, а отже і між таблицями бази даних, які їм відповідають, за допомогою формату YAML. Це дає
можливість створення класів для сутностей та їх таблиць однією функцією командного рядка.
Основними функціями додатку є: ведення власного профілю, гаманців, прибутків і витрат, планування
та реалізація двох попередніх функцій, конвертація валют, прогнозування балансу певного гаманця та
автооновлення балансу всіх гаманців, залежно від запланованих прибутків і витрат та їх періодичності.
Головний сценарій використання додатку включає наступні пункти: зареєструватись, авторизуватись,
додати гаманці, «прив’язати» до них прибутки і витрати, запланувати певні з них, спостерігати за змінами
балансу з часом.
Узагальнюючи перераховані вище пункти, можна сказати, що даний додаток розробляється для
полегшення планування користувачами власного бюджету і, можливо, для спрощення бухгалтерського обліку в
малому бізнесі, що дозволить значно знизити витрати часу й отримати більш чітке візуальне представлення
фінансових сутностей, з якими ці користувачі мають справу.

Рисунок 1 – Таблиця для перегляду інформації про фактичні прибутки користувача
ЛІТЕРАТУРА:
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SYMFONY – PHP ФРЕЙМВОРК WEB-ДОДАТКІВ
Морозов Д. С., студ., Погребняк О. Ю., студ., Василякін А. С., студ., Потапенко Д. Д., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день дуже мало розробників, які створюють web-додатки засобами лише одної певної
мови програмування, і не дивно, адже майже для кожної з них існує безліч фремворків або окремих допоміжних
бібліотек. Мова PHP не є винятком, і одним з найпопулярніших на сьогодні PHP фреймворків є Symfony.
Фреймворк Symfony не є абсолютно необхідним: це просто один з інструментів, який доступний, щоб
допомогти користувачам розвиватися краще і швидше. Краще, тому що інфраструктура надає упевненість у
тому, що розробляється додаток, який повністю відповідає бізнес-правилами, який структуровано, і який можна
підтримувати і оновлювати. Швидше, тому що це дозволяє розробникам економити час, повторно
використовуючи загальні модулі, щоб зосередитися на інших областях, але, тим не менш, ніколи не
прив'язуватися до самої структури фреймворку [1].
Symfony дозволяє розробнику інвестувати у задачу, а не в технологію. Це основний принцип
фреймворку: не слід гаяти час на завдання з низькою доданою вартістю (наприклад, розробка загальних
компонентів), щоб повністю зосередитися на бізнес-правилах.
Наприклад, середовище не дозволить розробнику провести 2-3 дні, створюючи форму перевірки
автентичності (яка не є конкретним завданням). Збережений час може бути присвячений конкретним
компонентам, а також відповідним тестам, що надасть можливість створити надійний, стійкий і високоякісний
продукт.
Фреймворк забезпечує гарантовану модернізацію, обслуговування й актуальність у довгостроковій
перспективі для кожного додатку, створеного з його використанням.
Структура, яку надає платформа для додатку, дозволяє будь-якому розробнику, незалежно від того, чи
брав він участь у розробці, чи ні, здатність легко «прийняти» додаток, підтримувати його з плином часу та при
необхідності швидко й акуратно оновлювати його.
Фреймворк не є чорним ящиком, адже все реалізовано мовою PHP. Додатки, які розробляються, не
обмежуються об’єднаними компонентами Symfony, і вони природним чином, наприклад, взаємодіють з будьякою іншою бібліотекою PHP.
До складу компонентів Symfony можна віднести або легко додати за необхідності такі технології:
Doctrine (для роботи з базою даних), Twig (для зручного оформлення html-сторінок), SwiftMailer (для роботи з
поштовими адресами), Git (система контроля версій) і багато інших.
Згідно офіційного сайту, статистика фремворку на сьогодні така: більше двох тисяч авторів проекту,
більше трьохсот тисяч розробників Symfony і понад двадцять дев’ять мільйонів щомісячних завантажень.
Узагальнюючи вище зазначене, можна сказати, що фреймворк Symfony є одним з найкращих і
найпопулярніших серед розробників на мові PHP, адже гармонійно поєднує в собі майже всі сучасні технології,
необхідні для web-розробки.

Рисунок 1 – Приклад підключення наборів класів до «ядра» Symfony
ЛІТЕРАТУРА
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА KOTLIN КАК АНАЛОГА JAVA C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Вольський О. В.. студ., Синицин Д. Э. студ., Онищенко Ю. М., студ., Фалько І. М., студ.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
В последние годы назрела потребность в новом языке компилируемом в переносимый байт-код для
виртуальной машины Java. Среди множества проектов по созданию таких языков, выделяется – Kotlin,
статически типизированный объектно-ориентированный язык, совместимый с Java и предназначенный для
промышленной разработки приложений.
История разработки «альтернативных» языков на платформе Java насчитывает уже более 10 лет.
Наиболее удачной попыткой на сегодняшний день является Scala. Но и Scala далека от идеала. Среди наиболее
существенных недостатков языка можно отметить его относительною сложность и, что намного важнее,
медленную скорость компиляции, а также требовательность к ресурсам во время этой компиляции. Поэтому
такие языки под JVM, как Kotlin все ещё представляют собой интерес.
Язык статически типизирован. Но по сравнению с java, компилятор Kotlin добавляет в тип информацию
о возможности ссылки содержать null, что ужесточает проверку типов и делает выполнение более безопасным.
Kotlin компилируется в байткод JVM (создатели языка тратят много сил на поддержку совместимости),
что позволяет использовать его в одном проекте с java, а возможность взаимно использовать классы java и
Kotlin делают совсем минимальным порог внедрения Kotlin в большой уже существующий java-проект. В этой
связи важна возможность использовать множественные java-наработки, создавая проект целиком на kotlin.
Основным инструментом декомпозиции в Kotlin, как и в других объектно-ориентированных языках,
являются классы. При объявлении класса список параметров конструктора указывается непосредственно в
заголовке:
class IntPair(x: Int, y: Int) {...}
Экземпляры класса создаются прямым вызовом конструктора; ключевого слова new в Kotlin нет:
val xy = IntPair(x, y)
В заголовке класса также указывается список типовых параметров (generic) в угловых скобках
и список супертипов, то есть типов, от которых данный класс наследуется, отделяемый двоеточием:
class MyList(length: Int): List, Serializable {...}
Класс может наследоваться от одного класса или от нескольких трейтов (trait – дословно «характерная
черта», особенность). Трейты похожи на классы тем, что они тоже определяют типы, тоже могут иметь
функции-члены и наследоваться от других трейтов. Основное отличие состоит в том, что трейты не имеют
конструкторов и, как следствие, не могут иметь состояния (полей). Можно сказать, что трейты – это знакомые
всем интерфейсы из языка Java, только функции в них могут иметь реализацию. Ограничения, накладываемые
на трейты, позволяют избежать трудностей, связанных с множественным наследованием классов.
Являясь объектно-ориентированным языком, Kotlin тем не менее поддерживает функции высших
порядков. Это означает в первую очередь, что функция в Kotlin может являться значением, имеющим
соответствующий тип:
val predicate: fun(x: Int): Boolean =...
В данном примере переменная predicate имеет функциональный тип «fun (x: Int): Boolean», то есть
хранимое ею значение является функцией, принимающей целочисленный параметр и возвращающей булевское
значение.
Подводя итог, за счет хорошей совместимости с java и возможности заменять старый код постепенно, в
будущем Kotlin мог бы стать хорошей заменой java в больших проектах и удобным инструментом для создания
небольших проектов с перспективой их развития. Простота языка и его гибкость дает разработчику больше
возможностей для написания быстрого, но качественного кода.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ КОНВЕРГЕНТНИХ ЦОД В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
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Конвергентна інфраструктура – це такий тип інфраструктури, який є готовим рішенням від виробника,
завдання якого прискорити розгортку інфраструктури шляхом забезпечення однієї точки входу для технічної
підтримки і спрощення обслуговування компонентів. У термінології Gartner цей тип інфраструктури
називається інтегрованою системою, а в Cisco Systems – системою уніфікованих обчислень (UCS).
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Ідея конвергентної інфраструктури полягає в об'єднанні пам'яті, обчислювальних і мережних ресурсів у
пул, заздалегідь сконфігурованих для роботи в дата-центрі. Такий підхід скорочує час розгортки
інфраструктури з декількох місяців до декількох днів [1].
Корпорація Hitachi Data Systems (HDS) анонсувала перше з сімейства конвергентних рішень,
призначених для центрів обробки даних і сприяють автоматизації, прискоренню та спрощенню переходу на
хмарні технології. Конвергентні рішення Hitachi для центрів обробки даних (ЦОД) забезпечують об'єднання й
оптимізацію систем зберігання даних корпоративного класу і блейд-серверів Hitachi, а також стандартних
компонентів мережевої інфраструктури у розрахунку на найрізноманітніші середовища додатків і хмарні
середовища. Завдяки скороченню часу розгортання, автоматизації та масштабованості нові рішення
допомагають організаціям здійснювати перехід на хмарні технології в індивідуальному темпі, домагатися
передбачуваних результатів і спростити інтеграцію і адміністрування.
У цілому конвергентні рішення Hitachi для ЦОД дозволяють створити основу для хмарної середовища,
або хмарну інфраструктуру, що складається з тісно інтегрованих, спільно використовуваних компонентів, що
включають системи зберігання даних, обчислювальні ресурси і складники мереж. Конвергенція систем
зберігання даних, серверів і мережевих елементів, що забезпечується рішеннями Hitachi, сприяє підвищенню
надійності, швидкості розгортання, продуктивності та керованості в порівнянні з рішеннями, які не
оптимізованими з точки зору інтеграції.
У конвергентних рішень Hitachi для ЦОД системи зберігання даних, обчислювальні ресурси і
складники мереж поєднуються з програмними функціями управління, автоматизації й оптимізації. Завдяки
цьому клієнти компанії отримують можливість самостійної конфігурації та моніторингу використання,
оптимізації на рівні додатку, платформи, а також гнучкого споживання ресурсів відповідно до фактичних
потреб.
Також як приклад конвергентної інфраструктури можна привести рішення від компаній Cisco і NetApp
– FlexPod. За серверну та мережеву сторону відповідає компанія Cisco (мережеве обладнання серії Nexus і
серверне обладнання UCS), а за зберігання даних – компанія NetApp (серія FAS). У результаті отримано гнучку
масштабовану та відмовостійку систему. Рішенням FlexPod користується швейцарська команда Sauber
Motorsport AG, яка виступає в гонках «Формули-1». Ще в 2007 році компанія зіткнулася з необхідністю
організації мобільного дата-центру, щоб запускати додатки для аналізу інформації про гонку, а потім
передавати зібрані дані в сховища стаціонарних ЦОД [2]. Компанія розгорнула двовузловий кластер, що
складається з NetApp FAS2040 і NetApp SyncMirror для реплікації даних. Мобільний центр даних містить 8
блейд-серверів Cisco UCS і світч Cisco Nexus. Отримані під час гонки дані за допомогою NetApp SnapMirror
реплікуються на MetroCluster у дата-центрах міста Хінвілі. Середня затримка при передачі даних з гоночної
траси в головний офіс становить близько 15 хвилин.
Конвергентні рішення з'явилися у відповідь на потребу ринку в швидкому розгортанні обчислювальної
інфраструктури при зростаючій складності інтеграції складових її компонентів. Якщо ринок традиційних
інфраструктурних ІТ-рішень в світі практично не зростає, то ринок конвергентних систем за останні п'ять років
зріс майже в чотири рази. Організації вибирають конвергентні рішення, коли хочуть відмовитися від безглуздих
проблем при побудові ЦОД, щоб їм не доводилося самим купувати, збирати і обслуговувати окремі
компоненти, що надійшли з різних джерел.
У разі конвергентної інфраструктури постачальник забезпечує все: від установки і запуску рішення до
технічної підтримки як апаратних, так і програмних компонентів, які входять до його складу. По суті, це нова
модель поставки та експлуатації будь-якої ІТ-інфраструктури як єдиної системи, що сприяє цифровій
трансформації організацій.
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ANDROID-ДОДАТОК МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ МІСТА «SMART-TOWN»
Василякін А. С., студ.
Науковий керівник Юдіна А. Л., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У сучасному світі люди майже кожного дня стикаються з об’єктами, яким необхідний комунальний
догляд, наприклад, дерево, що впало на проїжджу частину або відкритий люк. Для вирішення цих питань,
зазвичай, необхідно виконати дуже багато дій. Для спрощення цих операцій розробляється додаток «Smarttown», у якому буде весь необхідний функціонал для містян.
«Smart-town» — це android-додаток з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що розробляється для
моніторингу об’єктів міста користувачами, перегляду інформації про найвідоміші місця відпочинку, пам’ятки,
цікавості та з можливістю читання міських новин з достовірних джерел.
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Додаток створюється для звичайних користувачів, які люблять своє місто, хочуть знати про нього
більше та приймати участь у його покращенні для життя.
«Smart-town» реалізується з використанням мови Java, СУБД MySQL, хмарної бази даних Firebase та
Google Maps API. Було обрано об’єктно-орієнтований підхід для проектування системи у зв’язку з тим, що
основою всього функціоналу є певні взаємодії між сутностями [1].

Рисунок 1 – Схема взаємодії використовуваних сервісів
Однією із найбільш вагомих переваг хмарної бази даних Firebase є можливість роботи без написання
окремого сервера для збереження бази даних. Таким чином це дуже спрощує розробку додатка. Мова Java є
дуже розповсюдженою, актуальною на сьогоднішній день, в ній вже існує багато готових рішень.
Основними функціями додатку є: ведення моніторингу об’єктів міста, перегляд інформації про
найвідоміші місця, читання міських новин з достовірних джерел.
У головному сценарії використання додатку користувач запускає додаток з наміром повідомити про
проблему, яку треба вирішити комунальними службами міста. Натискає кнопку «Повідомити про проблему» і
бачить перед собою форму для заповнення даних. Вводить своє ім’я і номер телефону, описує проблему,
вмикає gps і поточні координати автоматично додаються до форми, потім додає раніше зроблене фото
проблеми і натискає снопку «Надіслати». Оператор хмарної бази даних передивляється зміст проблеми і фото,
потім передає дані працівникам, які повинні її вирішити.
Узагальнюючи перераховані вище пункти, можна сказати, що даний додаток розробляється для
спрощення взаємозв’язку жителів міста з комунальними службами, що дозволить значно знизити витрати часу
на усунення комунальних проблем.

Рисунок 2 – Форма заповнення та вміст бази даних
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНИХ ІНФРАСТРУКТУР В ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ DATA
STORAGE
Комаков Є. О., студ., Славко О. Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Як відомо, система зберігання даних (СЗД) призначена для централізованого надійного зберігання,
управління та надання даних. СЗД є ключовим елементом консолідації центру обробки даних (ЦОД), з якою
тісно взаємодіють обчислювальні потужності, зайняті обробкою інформації. Структура СЗД є технологічним
фундаментом, навколо якої будуються обчислювальні системи. Технології управління даними – це рішення для
максимально ефективного використання ресурсів зберігання та забезпечення безперервності бізнесу [1].
Гіперконвергенція в широкому розумінні – це явна інтеграція в одне ціле двох і більше різнорідних
компонентів [2]. Для досягнення найбільшого ефекту компоненти повинні бути інтегровані з нуля, а не просто
об'єднані один з одним. В загальному випадку під такими компонентами мають на увазі гіперконвергентні
системи зберігання даних, а тому під гіперконвергенцією можна розглядати об’єднання обчислювальних
потужностей і ресурсів зберігання в одному пристрої. Однак таке поширене розуміння не враховує відповідну
інфраструктуру (Hyper Converged Infrastructure, HCI).
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У вузькому розумінні гіперконвергенція – це підхід до управління зберіганням, що визначається
програмно, який об'єднує засоби зберігання, обчислювальні потужності, мережеві ресурси і технології
віртуалізації в одному фізичному пристрої, управління яким здійснюється як єдиною системою [2].
Гіперконвергенція передбачає відмову від окремого рівня зберігання, що є однією з ключових переваг
HCI. Для того, щоб кожен сервер міг скористатися ресурсами зберігання на інших системах, вона спирається на
рішення, що визначаються програмно, в області зберігання даних (Software-Defined Storage, SDS) і передбачає
трьохетапний процес: абстрагування, об'єднання в пул і автоматизація [2].
У багатьох продуктах використовується віртуальний пристрій зберігання (Virtual Storage Appliance,
VSA) для об'єднання ресурсів зберігання до загального пулу. Інший підхід полягає у використанні платформи
VMware EVO: RAIL (т.з. референсна архітектура), в якій функції зберігання й управління інтегровані у
відповідний гипервизор.
До переваг сучасних HCI можна віднести [2]:
1. Скорочення кількості керованих систем.
Один гіперконвергентний вузол об'єднує обчислювальні ресурси і ресурси Data Storage (системи
зберігання даних), що, відповідно, веде до скорочення числа окремих пристроїв і, як наслідок, зменшення
кількості об'єктів, які треба купувати, встановлювати і обслуговувати.
2. Спрощення масштабування.
Гіперконвергентні системи розраховані не на вертикальне (scale-up), а на горизонтальне (scale-out)
масштабування. Коли виникає необхідність у додатковій обчислювальній потужності, достатньо придбати ще
один вузол і додати його до наявного кластеру.
3. Фокус на віртуальні машини (ВМ).
ВМ-центричні гіперконвергентні платформи дозволяють застосовувати політику до окремих ВМ,
призначаючи для кожної свої правила резервного копіювання, тиражування і т.д. Інструменти управління HCI
дозволяють контролювати все гіперконвергентне середовище з однієї адміністративної консолі. Тим самим
підвищується можливість маневрування (agility), так як ВМ можна швидко переміщати між вузлами у відповідь
на нові вимоги.
4. Підвищення продуктивності.
Як сучасні системи Data Storage, практично всі гіперконвергентні пристрої містять флеш-накопичувачі.
Вони відрізняються від флеш-масивів тим, що знаходяться всередині фізичного сервера, забезпечуючи меншу
затримку в порівнянні з зовнішніми системами зберігання. Крім того, підвищуючи продуктивність, флешмасиви не вирішують проблеми ізольованого зберігання, не передбачають єдиного
управління
інфраструктурою і не забезпечують плавного масштабування ЦОД.
За даними дослідження ESG, 70% компаній з сегмента ІТ в найближчі пару років планують виділити
кошти на гіперконвергентні системи. Це обумовлюється тим, що гнучкі та масштабовані гіперконвергентні
інфраструктури дозволяють розгорнути приватні хмари і скористатися перевагами хмарних сервісів [3].
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УСКОРЕНИЕ РАЗРАБОТКИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ NETAPP FLEXCLONE
Литвиненко Е. С., магистр, Телятник М. С., магистр, Харченко А. Ю., магистр
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Традиционная архитектура ИТ-инфраструктуры обеспечивает отказоустойчивость базы данных и
схему разработки. Для того чтобы упростить работу тестировщикам и разработчикам воспользуемся
технологией FlexClone.
Традиционный подход заключается в создании кластера базы данных: основной и запасной. Со
временем база увеличивается и нагружается СХД при копировании или изменении базы. В итоге разработчики
и тестировщики получают устаревшую базу данных месячной или годовой давности. Это приводит к тому, что
за данный период времени база сильно изменилась (дополнительные таблицы, поля, данные) и отлаженный код
сложно внедрить в продуктив. Данные преобразования усложняют разработку, тестирование и эксплуатацию
нового кода [1].
Технология FlexClone позволяет создавать тонкие клоны, на основе снепшотов NetApp, которые не
влияют на производительность системы. Клонов можно снимать много и очень часто. Благодаря этому
простому явлению работа тестировщиков и разработчиков существенно упрощается, а качество кода
увеличивается. Это вписывается в подход, набирающий популярности под названием Copy Data Management
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(CDM), который призван использовать один набор данных сразу для нескольких задач. Подход удобен
благодаря тому, что:
1. На тонкий клон можно зарезать QoS (это не касается Space Reclamation при использовании UNMAP).
2. Он ничего не занимает, со временем он станет занимать только изменения, а так как он больше
читается, то изменений будет не много.
3. Процесс копирования FullBackup не будет нагружать дисковую подсистему.
4. Моментально снимается, а не занимает долгие часы.
5. Тестировщики получают наиболее свежие данные намного чаще и лучше могут отлаживать свой код
на актуальных. Что очень важно для ускорения и улучшения качества отладки кода.
6. Это не сложно автоматизируется при помощи ПО для снятия консистентных снепшотов.

Рисунок 1 – Диаграмма сети
Подводя итоги, можно сказать, что технология FlexClone позволяет не только более оптимально
использовать ресурсы СХД (как в плане производительности, так и в плане пространства), но и существенно
ускорить бизнес-процессы компаний, ускоряя и упрощая процесс разработки и отладки нового кода.
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ШВИДКОЇ ХЕШ-ТАБЛИЦІ
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Серед всіх структур даних, що є в розпорядженні у науки інформатики, є одна, якою багато людей
захоплюються більше, ніж іншими. Це – хеш-таблиця (Hash Table), безперечне досягнення в області
комп'ютерних наук. Практично всі сучасні мови програмування мають реалізації хеш-таблиць в своїх
бібліотеках. Найчастіше з ними працюють у вигляді словників (або асоціативних масивів), що представляють
собою контейнери множини пар «ключ-значення».
В роботі [1] була розроблена швидка хеш-таблиця, в якій був реалізований найшвидший пошук вмісту
в порівнянні з іншими хеш-таблицями.
Було використано хешування за алгоритмом Robin Hood з обмеженням максимальної кількості наборів
[2]. Якщо елемент повинен бути на відстані більше Х позицій від своєї ідеальної позиції, то збільшується
таблиця і залишається сподіватися, що в цьому випадку кожен елемент зможе бути ближче до своєї бажаної
позиції. Такий підхід є досить ефективним. Величина Х може бути відносно невелика, що дозволяє реалізувати
деякі оптимізації внутрішнього циклу пошуку по хеш-таблиці.
Існує багато типів хеш-таблиць. Для даної таблиці було вибрано: відкриту адресацію, лінійне
розміщення, хешування Robin Hood, кількість слотів – просте число (але була реалізована можливість
використовувати для цієї мети числа, які є ступенями двійки), обмеження максимальної кількості наборів. Це
головна причина високої продуктивності даного рішення.
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В основі реалізації лежить обмеження максимальної кількості слотів, в яких таблиця буде виконувати
пошук, після чого вона збільшить розмір масиву [2]. При верхній межі, що дорівнює log2(n), де n – кількість
слотів в таблиці, перерозподіл (reallocate) виконується, тільки коли вона заповнена приблизно на 2/3. Це при
вставці випадкового значення. А якщо вставляти послідовні значення, то можна заповнити таблицю цілком, і
тільки тоді вона буде перерозподілена.
Такий підхід краще простого лінійного розміщення з двох причин:
1. Немає перевірки діапазону зміни індексів. Порожні слоти мають значення distance_from_desired,
рівне -1, це аналогічно пошуку іншого елемента.
2. У циклі виконується не більш log2(n) ітерацій. Зазвичай при пошуку в хеш-таблицях найгірша
тимчасова складність дорівнює O(n). В даній таблиці – O(log n). Це серйозна різниця. Особливо з урахуванням
того, що при лінійному розміщенні краще найгірший варіант, оскільки елементи схильні до групування.
На рис. 1 наведений графік продуктивності пошуку хеш-таблиць, при пошуку елемента, присутнього в
таблиці. flat_hash_map – це розроблена хеш-таблиця. flat_hash_map_power_of_two – та ж сама таблиця, але
розмір масиву визначається ступенем двійки, а не простим числом. dense_hash_map – це
google::dense_hash_map, найшвидша зі знайдених хеш-таблиць. Всі інші таблиці – також знайдені хеш-таблиці.

Рисунок 1 – Залежність продуктивності пошуку хеш-таблиць
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ОСОБЕННОСТИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ
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Одним из долгожданных нововведений стал Cisco Terminal Server Agent (TS Agent). Он предназначен
для корректной аутентификации пользователей терминальных серверов (ТС).
Проблема аутентификации на ТС в том, что в большинстве решений, подобных FirePOWER, она
работает именно по IPадресу, который для всех пользователей ТС одинаковый.
Есть разные способы решения проблемы. Например, «костыльный» вариант, с использованием
технологии IP Virtualization на ТС. В этом случае, каждой новой сессии на ТС будет присвоен уникальный
IPадрес. Но сразу стоит отметить, что у такого подхода есть множество нюансов.
Webпрокси Cisco WSA вводит понятие Sessioncookies (отпечаток сессии). Благодаря информации из
Sessioncookies WSA может отличить пользователей с одинаковыми IPадресами. Но есть недостаток: cookies
могут быть использованы только для браузерных сессий. Приложения, не поддерживающие cookies, работать
не будут (Skype, TeamViewer и т.д.).
Использование агента, устанавливаемого на ТС, – наиболее универсальный метод решения проблемы.
Для каждого пользователя ТС транслируются source tcp/udp порты запускаемых сессий в определённый пул
портов. Происходит PAT. При установке агента на сервер добавляется специальных низкоуровневый драйвер,
который занимается преобразованием tcp/udp портов.
Информация о сопоставлении пользователя и пула портов передаётся на управлялку FMC (FirePOWER
Management Center) по REST API. Агент скачивается с cisco.com в виде установочного exeфайла. После
выполнения инсталляции на ТС, открывается окно настройки агента.
Ограничения и замечания для первой версии агента (1.0.036): до 199 пользователей на ТС; может
использоваться только одна сетевая карта ТС; время на ТС должно быть синхронизировано со временем на
FMC; на FMC информация о пользователях, полученная от TS Agent приоритетнее, чем информация от других
источников пассивной аутентификации: User Agent и Cisco ISE. Это логично, иначе чуда бы не было. Активную
аутентификацию не следует использовать в паре с TS Agent.
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Рисунок 1 – Окно настроек Cisco Terminal Service Agent
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Arduino – это небольшая плата с собственным процессором и памятью. На плате также есть пара
десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы,
чайники, роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества.
В процессор Arduino можно загрузить программу, которая будет управлять всеми этими устройствами
по заданному алгоритму. Таким образом, можно создать бесконечное количество уникальных гаджетов,
сделанных своими руками и по собственной задумке.
Программы для Arduino пишутся на обычном C++, дополненным простыми и понятными функциями
для управления вводом/выводом на контактах. Если вы уже знаете C++ – Arduino станет дверью в новый мир,
где программы не ограничены рамками компьютера, а взаимодействуют с окружающим миром и влияют на
него. Для удобства работы с Arduino существует бесплатная официальная среда программирования «Arduino
IDE», работающая под Windows, Mac OS и Linux. С помощью неё загрузка новой программы в Arduino
становится делом одного клика, только лишь подключите плату к компьютеру через USB. Хотя для более
пытливых умов возможна работа и через Visual Studio, Eclipse, другие IDE или командную строку. Паяльник не
понадобится. Полноценные устройства можно собирать, используя специальную макетную доску, перемычки и
провода абсолютно без пайки. Конструирование ещё не было таким быстрым и простым.
Подводя итоги, можно сказать, что Arduino — это сердце конструктора, в котором нет конечного,
определённого набора деталей, и нет ограничений в разнообразии того, что можно собрать. Всё ограничено
лишь вашей фантазией.

Рисунок 1 – Виды Arduino
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RMM-СИСТЕМЫ: УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТЬЮ
Синицин Д. Є., студ., Онищенко Ю. Н., студ., Фалько И. Н., студ., Вольський О. В., студ.
Кременчугский национальний университет имени Михаила Остроградского
Как можно более качественно и эффективно обслуживать корпоративную сеть, но при этом тратить на
ее управление значительно меньше времени и ресурсов? С этим могут помочь полнофункциональные RMMсистемы.
Эволюция решений удаленного управления и мониторинга (RMM) в сторону полностью
централизованных и унифицированных платформ создала новый способ управления устройствами, который
проще, значительно эффективнее и объединяет огромное количество различных инструментов (мониторинг,
сценарии, управление патчами и многое другое), что позволяет достичь более высокого качества обслуживания.
Как следует из их названия, это набор инструментов, интегрированных на единой платформе, и
предназначенных для удаленного контроля и управления серверами, рабочими станциями и другими сетевыми
устройствами. Используя такие решения, IT-департаменты могут управлять всеми устройствами пользователей
в рамках единой платформы и решать проблемы быстрее и эффективнее.
Наличие централизованной платформы означает, что технические специалисты могут автоматически
управлять всей генерируемой информацией и предлагать более качественный сервис. Централизованные
системы регистрации обращений пользователей упрощают процесс решения инцидентов в структурированном
и организованном порядке. Более того, любые изменения, такие как дополнительные структуры, патчи и пр.,
которые технические специалисты создают в платформе, становятся доступными другим специалистам. Это
позволяет им использовать их в своей работе для решения инцидентов у закрепленных за ними сотрудников
компании.
На рынке доступны различные RMM-решения в зависимости от совокупности функциональных
возможностей, особенностей инфраструктуры решения, цены и прочих факторов. Но мы остановимся на
решении Systems Management компании Panda Security, которое кардинально отличается от других решений
своей архитектурой: данное решение является облачным сервисом.
Принимая во внимание многочисленные трудности, с которыми вынуждены сталкиваться ITдепартаменты, тенденции рынка и новые возможности, появившиеся за счет новых технологий, Panda Security в
2012 году представила Panda Systems Management — платформу для управления, мониторинга и обслуживания
IT-систем. Данное решение позволяет IT-департаментам управлять своими IT-инфраструктурами, сокращая
расходы и повышая свою эффективность работы. За это время решение очень хорошо зарекомендовало себя в
странах Западной Европы, Латинской Америки и США.
Основные функции:
- инвентаризация сети: Подробная информация, постоянно обновляемая и доступная в реальном
времени, обо всех компьютерах и устройствах в Вашей сети;
- мониторинг и контроль: Непрерывный мониторинг наиболее важных аспектов работе Вашей сети для
того, чтобы предвидеть появление проблем и держать ситуацию под контролем:
В частности, решение предлагает:
- контроль процессов и служб;
- графики производительности;
- журнал событий;
- графики активности (глобально, по профилю или устройству);
- уведомления;
- панели управления в реальном времени;
- история уведомлений для обнаружения инцидентов;
- централизованное управление всем ИТ-хозяйством: Управление компьютерами и устройствами,
включая мобильные устройства: управляйте всеми устройствами и проактивно и автоматически повысьте
стабильность и надежность их работы.
- отчетность: Всесторонние отчеты, настраиваемые под Ваши потребности и доступно показывающие
ценность работы IT-департамента для всей компании.
В данной статье рассмотрены сложности, с которыми сталкиваются многие IT-департаменты
преимущественно малых и средних предприятий при управлении ИТ-активами предприятия, пытаясь повысить
эффективность работы ИТ-систем в текущих условиях сокращения ИТ-бюджетов и численности ИТ-персонала.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННАЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ PRTG ДЛЯ ОС
ANDROID
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день є проблема в моніторингу програм і мережі на комп’ютері або телефоні. Завдяки
системі моніторингу PRTG Network Monitor можна дізнаватися про трафік в мережі та інші системи які
встановлені на телефон. Технології, завдяки яким PRTG Network Monitor відстежує роботу всіх систем
пристроїв та трафіку: SNMP, SSH, SQL:
SNMP використовують для моніторингу та управління пристроями. SNMP може отримувати різну
інформацію від будь-яких мережевих пристроїв, будь то роутер, свіч або просто комп'ютер (в яких є підтримка
даного протоколу). Вміст одержуваної інформації може бути дуже різноманітно, наприклад: час аптайм, різні
лічильники продуктивності CPU, мережі та ін., мережеві параметри пристроїв.
SSH мережевий протокол прикладного рівня який дозволяє виконувати віддалене управління
операційною системою. SSH допускає вибір різноманітних алгоритмів шифрування. SSH дозволяє безпечно
передавати в незахищеному середовищі практично любий інший мережевий протокол. також SSH може
використовувати сжаття передаваємих данних для подальшого шифрування, наприклад для запуску клієнтів.
SQL – декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується
для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних та її модифікації,
системи контролю за доступом до бази даних. Сама по собі SQL не є ані системою керування базами даних, ані
окремим програмним продуктом. SQL діалогова мова програмування для здійснення запиту і внесення змін до
бази даних, а також керування базами даних. Багато баз даних підтримує SQL з розширеннями до стандартної
мови. Ядро SQL формує командна мова, яка дозволяє здійснювати пошук, вставку, оновлення, і вилучення
даних за допомогою використання системи керування і адміністративних функцій. SQL також включає CLI
(Call Level Interface) для доступу і керування базами даних дистанційно.
Отже розглянуто допоміжні засоби керування для PRTG Network Monitor для системи Android,
зроблено висновок, що PRTG є незамінною програмою для моніторингу стану мережі та програмного стану в
ОС Android.
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REACT NATIVE КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РОЗРАБОКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
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До появления React Native приходилось решать, чем нужно пожертвовать, – удобством пользователя
или удобством разработчика. Другими словами, что выбрать – более дешевую и простую разработку в ущерб
опыту пользователя, или потрясающий опыт пользователя, но сложную и дорогую разработку? Facebook
решил, что и то, и другое важно, и создал React Native.
React Native – это JS-фреймворк, основанный на JS и React – JS-библиотеке для создания UI (Viewуровня). Концепция React Native очень проста. Рассмотрим пример: пусть имеется очень простое приложение,
состоящее из кнопки "add+1" и элемента "count", значение которого увеличивается на 1 при нажатии кнопки. С
помощью функции UI = f(count) React Native — это компонентный подход. Любой атомарный элемент – это
компонент. А компонент – функция, которая на вход принимает набор параметров, а на выходе при данном
наборе входных параметров всегда дает одинаковый выход. То есть выполнение функции не зависит от
окружения – функция изолирована.
У данного приложения следующий код:
UI = f(count) = div( span('Count ' + count), button('Add + 1') )
Это пока еще не React. Расширим код до следующего уровня, ближе к JS (но еще не до React):
render() { return (div(span('Count: ' + b(this.state.count) ), button('Add +1') ) ) }
Здесь у нас есть функция "render", у которой есть состояние (это "count").
А теперь рассмотрим код в React. По сравнению с предыдущей моделью, здесь есть некоторые
улучшения синтаксиса:
render() { return (
<div>
<span>
Count: <b>{this.state.count} </b>
</span>
<button>
Add +1 </button> </div> ) }
Здесь внутри "return" видно JSX — код, который выполнен в стиле HTML5 и поэтому всем интуитивно
понятен. А в процессе компиляции он превращается в JavaScript. В данном коде представлен компонент со, в
котором есть текстовое значение, отображающее текущее состояние "count"; также есть кнопка "Add +1".
Но как сделать действие — так, чтобы при нажатии на кнопку происходило обновление состояния?
Можна написать функцию "onClick", которая обновляет состояние при помощи "setState":
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render() { var count = this.state.count; return (
<div>
<span>
Count: <b>{count}</b>
</ span>
<button onClick={() => this.setState({count: count + 1})}>
</button>
</div> ) }
Когда функция "setState" вызывается, вся функция "render" вызывается еще раз: другими словами,
действие внутри функции "render" еще раз вызывает функцию "render". Таким образом, компонент изменяется.
В итоге React Native справляется со своими задачами просто прекрасно. Так, например, Facebook Ads
Manager для Anroid и iOS написала одна команда всего за три месяца. При этом для обоих ОС повторно
использовалось 85 % кода. Это очень хороший результат.

RESEARCH ON PERSONAL CREDIT EVALUATION BASED ON DECISION TREE INTEGRATION
ALGORITHM
Smirnova M.1), student, Hu Xiaohui1), professor, Belska V. 2), senior lecturer, Judina A. 2), senior lecturer
1)
Lanzhou Transport University, China
2)
Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University
With the fast progress of the economy, consumer credit is gradually expanding: credit cards, various forms of
housing loans, car loans, long-term loans, student loans, personal loans, etc. With this type of crediting, banks often face
credit risk factors, when a person for various reasons is unable to repay his loan on time. To avoid this problem, banks
often use a card of credit estimation that can predict the person's solvency. With this kind of cards, it is possible to
regulate and stimulate the development of commercial banks. In this case it is required for commercial banks to have a
more complex system for assessing personal credit risks [1].
Mathematical models of decision making in combination with models of artificial neural networks are often
used to solve this problem nowadays. I allows to increase efficiency of the applied solution methods.
Based on the analysis results of research on assessing of credit scoring (automatic decision-making on granting loans to
individuals) with the usage of various indicators, to assess the possibility of obtaining the personal credit, various results
were examinedIf the chosen index of correlation had an influence on the stability and accuracy of a personal credit
score, then the selected measurement index was too high, which in turn leaded to increasing overhead expense in
calculations system.
The determination of indicators for assessing creditworthiness is the main task in constructing the decisionmaking models. While solving this type of problems, there was done a detailed overview of a decision tree algorithm.
The decision algorithm (decision tree) is a special kind of support and decision tool that presented in the form
of a tree and is the main method for graphical representation of the results of forecast models including the results of
random events, resources, costs and practicality [2].
A classification tree example is represented at Fig. 1.

Figure 1 – Classification tree
Given method allows dividing clients into main groups, and then, based on the classification tree, for each
group to use the software method to confirm the expected values or obtain new competing alternatives.
According to the theory of decision trees and complex learning theory, using the Bagging complex approach,
by preparing a collection of multiple samples and the structural function of the prediction sequence, we can avoid the
influence of noise, improve the accuracy of the forecast, predict the best results of each model [3].
This method of result prediction can be fully represented using Weka software product, with the support of
Java language.
The example of the given system is represented at Fig. 2.
Fig. 2 represents an example, that was built with the help of the decision tree for calculating credit scoring,
precisely the evaluation of impact of personal credit, which in turn shows the high efficiency of the applied decision
methods [3, 4].
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Figure 2 – Classification of clients regression model in WEKA
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In the process of managing complex technical and organizational systems, there is often a need of making
difficult decisions, paying attention to a number of quality criteria and resources limits. The main properties of real
practical optimization tasks (the presence of many criteria, many local extremes and significant restrictions) make it
impossible to use the classic optimization methods. The way out of this situation is to use algorithms that can
successfully overcome these difficulties. Evolutionary algorithm is one of the most frequently used in such tasks, it
simulates the processes of natural evolution, in particular - evolutionary and genetic algorithms (EA and GA).
With the development of the application of the genetic algorithm (GA), the research of parallel genetic
algorithm (PGA) and its realization become very important. Because of PGA inner parallel mechanism, its parallel
process becomes a very naturally resolvable method.
In the beginning, there are randomly generated individuals. All those individuals create a population. The
population in certain time is called a generation. According to their qualities they are chosen by operators for creation of
a new generation. The quality of the population grows or decreases and give limits to some constant. Every individual is
represented by its chromosome. The chromosome representation could be evaluated by a fitness function. The fitness
equals to the quality of an individual and is an important pick factor for a selection process. The average fitness of a
population changes gradually during the run. After choosing randomly a pair of individuals, crossover executes an
exchange of the substring within the pair with some probability. Mutation is an operator for a slight change of one
individual/several individuals in the population. It is random, so it is against staying in the local minimum. Low
mutation parameter means low probability of mutation. Selection identifies the fittest individuals. The higher the
fitness, the bigger the probability to become a parent in the next generation.
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Evolutionary algorithms have a drawback – the lack of guaranteed "hit" in the global extreme. Therefore a lot
of researches is being done to improve EA and increase the chance of finding a global extremum within minimum time.
So-called “parallel EA“ was attempted to achieve this goal. Genetic algorithms are easily parallelized algorithms. There
are two kinds of possible parallelism — data parallelism and control parallelism. Data parallelism involves the
execution of the same procedure on multiple large data subsets at the same time. In contrast, control parallelism
involves the concurrent execution of multiple different procedures. At a given time instant each of the p processors
executes a different procedure on its corresponding data set.
The single loop of typical algorithm operates from initial Selection, via Crossover, to Mutation in turn. If the
result does not fit the criteria, the algorithm loop will restart, using the new offspring as the initial population of
chromosomes. Figure 1 shows the logic of GAs work.

Figure 1 – Logic of GAs work
Data parallelism is essentially sequential; only data manipulation is parallelized and the algorithm executes one
procedure in a certain period. It is the main advantage of data parallelism. Using multiple populations of species, in the
evolution process these populations are share genetic information. This exchange is realized due to the migration of
individuals from one population to the other. Migration model divides the population into several subpopulations. These
subpopulations evolve independently for a certain time. After that some individuals move between populations
(migrate). The number of individuals exposed to migration, the method of selection of individuals for immigration and
migration scheme determine how genetic diversity is important in the subpopulation and exchange of information
between them. Parallel implementation of migration model has shown not only gain in time computation, but also need
less objective assessments of the target function in comparison with simple genetic algorithm, even for a singleprocessor computer realization of parallel genetic algorithms gives better results. So, the improvement of existing and
development of new effective genetic algorithms is an actual scientific problem.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ ДІМ»
Гладир А. А., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вступ. У сучасному світі стрімкого розвитку набувають технології, які дуже тісно пов’язані з
використанням Інтернету, мобільних пристроїв та високотехнологічних приладів для отримання користувачем
необхідної інформації у реальному часі. Однією з таких систем є розумний дім (smart home) – система
домашніх приладів, здатних виконувати певну роботу та вирішувати повсякденні задачі без участі людини.
Інтелектуальна будівля являється частковим випадком Інтернету речей (Internet of things), що дозволяє
об’єднувати окремі підсистеми в один керований комплекс. Одним з популярних функціоналів в такому домі є
автоматичне або дистанційне корегування режимів роботи опалювальної системи, автоматичне повідомлення
про витік води, загоряння або проникнення до приміщення. Правильно розроблений проект розумного дому
дозволяє раціонально розподіляти споживчі ресурси та зводити до мінімуму витрати по експлуатації.
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Мета роботи. Створення алгоритмів та програмного забезпечення для повноцінного функціонування
лабораторного комплексу «Розумний дім», за допомогою якого студенти зможуть відпрацьовувати питання
програмної реалізації системи забезпечення користувача інформацією у реальному часі, а також вивчати
принципи дистанційного управління "розумним будинком". Дана система складається з окремого ПО: webсервер; web-клієнт; опитування та відправлення даних зчитаних з датчиків у будівлі до web-серверу.
Матеріал і результати досліджень. На рис. 1 представлено комп’ютеризований комплекс, який
містить спрощену фізичну модель системи припливної вентиляції житлового будинку, що складається з
водяного калориферу, електричного котла, циркуляційного насосу, запірно-регулювальної засувки із
сервоприводом, витратоміру та припливного вентилятору.

Рисунок 1 – Структура системи
Для отримання показників у будівлі було використано наступне обладнання:
– ОВЕН ТРМ33 – спеціалізований контролер для регулювання температури повітря в приміщеннях,
обладнаних системою припливної вентиляції з водяним калорифером;
– ОВЕН ТРМ101 – ПІД-регулятор, що на відміну від ТРМ33, здійснює аналогове регулювання
температури припливного повітря;
– ОВЕН SI8 – лічильник імпульсів для вимірювання витрат теплоносія;
– Lenze 8200 vector – перетворювач частоти для регулювання швидкості обертання електродвигуна
припливного вентилятора;
– ОВЕН AC4 – автоматичний перетворювач інтерфейсів USB/RS-485;
– термометри опору для контролю температури припливного і зовнішнього повітря, температури
прямого та зворотного теплоносія.
Усе обладнання об’єднано в єдину мережу RS-485, що дозволяє підключати до 32-х прийомопередавачів у одному сегменті мережі, а також надає можливість обмінюватись даними зі швидкістю до 10000
кбіт/c. За допомогою AC4 усі прилади під’єднанні до головного комп’ютера, з якого відбувається опитування.
Отримування даних реалізовано з використанням мови Python, в якій передбачені спеціальні бібліотеки Owen,
minimalmodbus та serial, що дозволяють працювати з протоколами ОВЕН та Modbus-RTU. Оскільки пристрої
підтримують різні протоколи передач, а AC4 дозволяє опитувати в момент часу пристрої тільки з однаковим
протоколом, то програмно передбачено опитування спочатку пристроїв з протоколом ОВЕН, а потім –
пристроїв з протоколом Modbus-RTU. Опрацьовані дані відсилаються до web-серверу в JSON форматі.
Серверна частина написана з використанням вільного PHP-фреймворку Symfony, що реалізує
концепцію модель-вид-контролер (MVC) та автоматизує найзагальніші веб-задачі, являє собою
широконалаштовну систему пов'язаних класів і призначений для розробки та керування веб-застосунками. Для
збереження даних була використана вільна система керування реляційними базами даних MySQL. Гнучкість
MySQL забезпечується підтримкою великої кількості типів таблиць: користувачі можуть вибирати як таблиці
типу MyISAM, які підтримують повнотекстовий пошук, так і таблиці InnoDB, які підтримують транзакції на
рівні окремих записів. Щоб забезпечити обмін повідомленнями між браузером та web-сервером у реальному
часі, було використано бібліотеку Ratchet, що надає можливість використовувати WebSocket — протокол
полудуплексного зв’язку (може передавати та приймати одночасно) поверх TCP-з’єднання.
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Рисунок 1 – Вікно web-клієнту
Тестування серверної частини реалізовано завдяки Mock Object, який імітує поведінку справжніх
об’єктів контрольованими способами, тобто, реалізує інтерфейси справжніх об’єктів, але не має власної
реальної функціональності.
Клієнтська частина створена з використанням HTML, CSS, а також JavaScript за допомогою якого
використовується WebSocket Client для з’єднаня з WebSocket Server. Для входу до панелі адміністратора
необхідно авторизуватися як суперкористувач або увійти з використанням таких ресурсів як Facebook, Twitter
або GitHub.
Висновок. В роботі реалізовано програмне забезпечення лабораторного комплексу для дослідження
системи "розумний дім". Розроблене програмне забезпечення може успішно використовуватись у комерційних,
адміністративних та промислових будівлях з метою моніторингу та керування режимами роботи систем
опалення та вентиляції.
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ПРОБЛЕМАТИКА ГЛИБИННИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
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Серед способів реалізації штучного інтелекту особливе значення займають нейронні мережі. Саме на
них, в більшості випадків, покладений аналіз об’єктів чи завдань де побудова алгоритму буде дуже складна, або
не можлива. Також саме нейронна мережа є найліпшим засобом побудови штучного інтелекту який
максимально наближений до людського.
Глибинне навчання — це галузь машинного навчання, що ґрунтується на наборі алгоритмів, які
намагаються моделювати високорівневі абстракції в даних, застосовуючи глибинний граф із декількома
обробними шарами, що побудовано з кількох лінійних або нелінійних перетворень, також глибинне навчання
один із методів навчання глибинних нейронних мереж [1].
На сьогоднішній день можна виділити три основні проблеми побудови глибинних нейронних мереж:
1. Складність побудови.
2. Великий об’єм ресурсів, що необхідні для роботи мережі.
3. Проблема навчання мережі.
Великі обсяги займаної пам'яті – одна з найбільших проблем глибинних нейронних мереж. Дослідники
намагаються боротися з обмеженою пропускною спроможністю DRAM-пристроїв, які повинні бути
використані сучасними системами для зберігання величезної кількості ваг і активацій в глибинної нейронної
мережі. Хоча архітектури були розроблені з використанням процесорних мікросхем, призначених для
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послідовної обробки і оптимізації DRAM для високоплотной пам'яті. Інтерфейс між двома цими пристроями є
вузьким місцем, яке вводить обмеження пропускної здатності і додає значні накладні витрати в споживанні
енергії. Побудова пам'яті в звичайних процесорах - це один із способів обійти проблему вузьких місць пам'яті,
відкривши величезну пропускну здатність при набагато меншому енергоспоживанні. Проте, пам'ять на кристалі
дорога, яка не розрахована на великі обсяги пам'яті, які підключені до центральних і графічним процесорам.
Є кілька способів вирішити проблеми з пам'яттю. По-перше, такі операції, як функції активації, можуть
виконуватися "на місцях", дозволяючи перезаписувати вхідні дані безпосередньо на виході. По-друге,
можливість для повторного використання пам'яті можна отримати, проаналізувавши залежність даних між
операціями в мережі і розподілом тієї ж пам'яті для операцій, які не використовують її в цей момент. Другий
підхід особливо ефективний, коли вся нейронна мережа може бути проаналізовані на етапі компіляції, щоб
створити фіксовану виділену пам'ять, так як витрати на управління пам'яттю скорочуються майже до нуля.
З'ясувалося, що комбінація цих методів дозволяє скоротити використання пам'яті нейронною мережею в дватри рази. Третій підхід був недавно виявлений командою Baidu Deep Speech. Вони застосували різні методи
економії пам'яті, щоб отримати 16-кратне скорочення споживання пам'яті функціями активації, що дозволило
їм навчати мережі з 100 шарами. Раніше при тому ж обсязі пам'яті вони могли навчати мережі з 9 шарами.

Рисунок 1 – Граф глубинної нейронної мережі побудованої на архітектурі ResNet-50
Підводячи підсумки, можна сказати що об'єднання ресурсів пам'яті і обробки в одному пристрої має
значний потенціал для підвищення, а також побудова нейронної мережі на спеціальних процесорах
розробленних для машинного навчання, забезпечуючи істотне підвищення продуктивності і ефективності в
порівнянні з сучасними центральними процесорами і графічними прискорювачами.
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ХМАРНЕ СХОВИЩЕ КОРПОРАТИВНОГО КЛАСУ НА БАЗІ NGINX PLUS І MINIO
Лигун А. Ю., магістр, Тутевич О. В., магістр
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день практично для будь-якого додатка потрібно сховище, але вимоги до цього
компоненту системи можуть сильно відрізнятися. З приходом сховища об'єктів в якості стандартного способу
зберігання неструктурованих даних почався процес стандартизації роботи програми зі сховищем. Робота зі
сховищем об'єктів передбачає використання HTTP-серверів і клієнтів. Для обслуговування HTTP-трафіку
хмарного сховища корпоративного класу раціонально обрати веб-сервер NGINX. Як бекенд для NGINX
використовується легкий і добре масштабований сервер сховища об'єктів Minio. Гнучкість такої системи є
ключовим фактором при створенні сервісу корпоративного рівня.
За допомогою NGINX Plus адміністратори можуть налаштувати балансування вхідного трафіку і
кешування, дроселювання, завершення SSL / TLS і навіть фільтрацію трафіку на основі різних параметрів.
Minio створений для розміщення неструктурованих даних, таких як фотографій, відеозаписів, файлів
журналів, резервних копії, а також образів віртуальних машин і контейнерів. Невеликий розмір дозволяє
включати його до складу стека додатків, аналогічного Node.js, Redis і MySQL. У Minio також підтримується
розподілений режим distributed mode, який надає можливість підключення до одного сервера зберігання об'єктів
безлічі дисків, в тому числі розташованих на різних машинах.
Сервери сховищ об'єктів зазвичай не відрізняються швидкодією, але це не означає, що запити клієнтів
обробляються повільно. При включенні кешування на сервері, NGINX Plus зберігає часто запитувані дані і
може відразу повернути їх клієнтові, щоб не перенаправляючи запит на внутрішній сервер. Веб-кеш сервера
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NGINX Plus розташований між клієнтом і сервером Minio, і в ньому зберігається копія кожного запитаного зі
сховища файлу. Якщо запитаний файл є в кеші, NGINX відразу повертає його, не звертаючись до Minio. Таким
чином зменшуються час відповіді клієнту і навантаження на сервер Minio.
Є кілька варіантів використання Minio і NGINX Plus як зворотніх проксі:
1. Якщо перед одним або декількома серверами Minio встановлено зворотний проксі NGINX Plus,
з'являється можливість переміщати екземпляри серверів Minio на інші машини без необхідності зміни
налаштувань клієнтів.
2. NGINX Plus може балансувати вхідний трафік і рівномірно роздавати його екземплярам
розподіленого сервера Minio.
3. Проксі-сервер NGINX Plus може входити до складу відмовостійкого сховища об'єктів.
NGINX Plus виконує зворотне проксінг трафіку клієнта шляхом передачі запитів на внутрішній сервер,
який задається директивою proxy_pass.
На рис. 1 наведена взаємодія користувачів з сервером NGINX Plus і Minio. Зв'язка NGINX Plus і Minio
дає можливість налаштувати гнучке сховище об'єктів, заточене під потреби вашого додатка.

Рисунок 1 – Взаємодія користувачів з сервером NGINX Plus і Minio
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Ransomware (ransom – викуп і software – програмне забезпечення) – це клас шкідливого програмного
забезпечення. Наслідки роботи вірусу: шифрування файлів, блокування та перешкода роботи у системі,
блокування або перешкода роботи у браузері. Вірус шифрує файли за допомогою алгоритмів шифрування
AES,RSA та інші [1]. Вірус поширюється за допомогою email – спаму, фішингу. Може завантажуватися через
троянські програми (Trojan.Dropper, Trojan.Downloader, Backdoor). Зловмисники впливають на користувача
відправляючи на почтову скриньку повідомлення, у якому знаходиться архів з .exe, .src які відображаються з
зображення pdf, excel, doc нібито від відомої організації або зламаної почтової скриньки.
Вірус шифрує документи MS Office, PDF, бази даних, зображення та інші файли. В наслідок зараження
системи, відкривається html або текстовий файл, де описані вимоги до розшифрування файлів і зазначено
скільки часу залишилося до видалення усіх файлів якщо не буде сплачено викуп. У вірусу може бути
передбачено видалення деякої частини файлів раз в годину що стимулює жертву до виплати викупу. Можливе
блокування роботи системи, вікном з вимогами, а при перезавантаженні комп’ютера видалення усіх файлів.
Середня сума викупу становить 300$. Більша частина шифрувальників перш за все виконує дії для блокування
шляхів відновлення інформації. Для цього використовується ряд команд для знищення тіньових копій.
Використовується така платіжна система як біткоїни. Зловмисники автоматично створюють гаманець
для кожної жертви на який потрібно відправити зазначену суму. Використовується мережа Tor, яка забезпечує
анонімність зловмиснику. Деякі шифрувальники можуть автоматично розраховувати суму
викупу
орієнтуючись на розмір та вміст файлу. Частіше разом з шифрувальниками йдуть модулі які крадуть особисті
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данні користувача. Число користувачів які стикаються з програмами – крипторами росте [2, 3]. Розробники
шкідливого коду удосконалюють програми. Зараження системи трапляється через неуважність користувачів.
Пасивні способи захисту:
1. Не розмішувати свою email адресу на загальнодоступних форумах, зловмисники використають її для
відправлення заражених файлів.
2. Не відкривати .exe, .src файли які надійшли на email.
3. Перевіряти правильність написаної адреси відправника.
Активні способи захисту:
1. Більшість ransomware у першу чергу видаляє тіньові копії, можна написати модуль для перехоплення
процесів які пробують видалити тіньові копії, обірвати процес і відправити повідомлення користувачу для
вирішення питання.
2. У випадках с JavaSript скриптами, виконання підозрілого коду у віртуальному середовищі, і аналіз
поведінки, якщо він закачує та пробує запустити .exe, .doc файли то класифікувати як вірус.
3. Перехоплення звернення по підозрілим URL та IP адресам.
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Социальные сети являются одним из наиболее распространенных инструментов социального
взаимодействия современных пользователей Интернет. Методы и алгоритмы сентимент-анализа (определение
эмоционального окраса или настроения) текстовых сообщений, которыми делятся пользователи, находит
применение в таких сферах как маркетинг, реклама, информационные войны и т. п.
На данный момент существует обширный инструментарий для сбора и анализа текстовой информации
из социальных сетей, в том числе и для решения задач сентимент-анализа текстовых данных. Одной из
важнейших задач анализа данных и его приложений к решению бизнес-задач, является визуализация
результатов, понятных не только разработчикам и ученым по данным, а и конечным пользователям такого рода
программных продуктов. Учитывая то, что данные из социальных сетей имеют разнообразную природу, а
объем обрабатываемых данных велик (большое количество аккаунтов, постов и т. п.), актуальной есть задача
разработки эффективных визуализаторов многомерных результатов сентимент-анализа, как с точки зрения
восприятия конечным пользователем для поиска скрытых закономерностей, так и с точки зрения
быстродействия.
Цель работы – повышение эффективности визуализации и анализа результатов сентимент-анализа
текстовых данных путем разработки визуализатора на основе человеческих лиц.
Базовым вариантом отображения результата сентимент-анализа является стандартная столбиковая
диаграмма, количество столбцов которой эквивалентно количеству эмоций, которое способно предоставить
выбранный алгоритм анализа, а высота столбцов отображает интенсивность эмоции в анализируемом тексте.
Простейший пример подобного графика, построенного средствами языка R и пакета syuzhet [1], представлен на
рис. 1, а. Как видно из рисунка, данный способ отображает частоту присутствующих в тексте эмоции, однако
он недостаточно нагляден для пользователя. При этом визуализатор малопригоден для представления
результатов обработки большого количества групп сообщений.
Альтернативой выше описанному является визуализация PNO-критерия, который базируется на двух
параметрах: PN-полярности (Positive — Negative — положительно — отрицательно) — это горизонтальная ось,
и SO-полярности (Subjective — Objective — субъективно — объективно) — вертикальная ось [2] (рис. 1, б). В
этом случае ситуация в некоторой степени лучше, чем в предыдущем, поскольку быстрее можно понять, в
позитивную или негативную сторону склоняется текст, а так же его объективность или субъективность. Однако
в отличие от первого варианта невозможно определить присутствие таких эмоций как страх, удивление или
отвращение.
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а)

б)
Рисунок 1

В среде исследователей хорошо известен метод отображения данных с помощью лиц Чернова [3]. Лица
Чернова предназначены для отображения многомерных данных и позволяют быстро оценивать состояние
многофакторных систем, используя врожденную способность человека быстро оценивать изменения в лице
человека. Данный метод наиболее близок к тому, который предлагают авторы, однако он имеет ряд
недостатков. В частности лица Чернова ограничены в возможностях для визуализации всего возможного
спектра человеческих эмоций. Помимо этого, вектор параметров (эмоциональный образ), на основе которых
строится визуализатор «лицо», идут на формирования формы лица, формы ушей или волос, в то время, когда
целесообразна концентрация на чертах лица как таковых, поскольку именно они формируют выражение той
или иной эмоции. Пример реализации лиц Чернова по эмоциональному образу, приведен на рис. 2.

Рисунок 2 – Пример реализации лиц Чернова по эмоциональному образу
Все рассмотренные выше инструменты подходят для визуализации информации как таковой, однако
для цели постоянного мониторинга информации, несущей эмоциональный контекст, важна наглядность,
скорость и эффективность восприятия.
Авторами предлагается программное решение для генерации человеческого лица на основе
эмоционального образа с учетом половой принадлежности пишущего, способное отображать более широкий
спектр эмоций. В качестве источника информации авторы используют текстовые сообщения пользователей из
социальных сетей, которые анализируются на предмет присутствующих эмоций и подаются на вход генератора
в виде массива данных NRC-лексикона [4]. Среда для программной реализации – язык R и, в частности, пакет
Rcpp. Предложенные авторами прототипы моделей могут быть основой для разработки как декстопных, так и
мобильных приложений.
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Prolog – мова логічного програмування, яка заснована на мові предикатів математичної логіки
диз’юнктів Хорна, що являє собою підмножину логіки предикатів першого порядку. Вона почала створюватись
коли в 60-х роках розвивалася теорія автоматичного доказу теорем. Мова має невеликий набір основних
механізмів, включаючи зіставлення зі зразком, деревовидного представлення структур даних і автоматичного
перебору з поверненнями. Добре підходить для розв’язання задач, в яких розглядаються об’єкти і відношення
між ними. Prolog, завдяки своїм особливостям, використовується в області штучного інтелекту, комп’ютерної
лінгвістики та нечислового програмування взагалі. Реалізація символьних обчислень на інших стандартних
мовах програмування визиває необхідність створювати великий об’єм коду, складного в розумінні, в той час
коли реалізація цих алгоритмів на мові «Prolog» дає просту програму, яка легко розміститься на одній сторінці.
Мова реалізована практично для всіх операційних систем та платформ.
Prolog – декларована мова програмування: логіка програми виражається в термінах співвідношень,
представлених у вигляді правил та фактів. В мові факти описуються у вигляді логічних предикатів з
конкретним значенням. Правила виводу описуються логічними предикатами з визначенням правил виводу у
вигляді списку предикатів над базами даних та процедурами обробки інформації. Для того, щоб ініціювати
обчислення, виконується спеціальний запит до бази знань, на який система логічного програмування генерує
відповідь «True» або «False». Особливістю прологу є те, що код програми легко читається. Для узагальнених
запитів із змінними у якості аргументів, створена система виводить конкретні значення в підтвердження
істинності узагальнених відомостей та правил виводу. Мова сприймає програму, як деякий опис задачі або бази
знань і сама робить логічний висновок, а також пошук рішення задач, використовуючи механізм пошуку з
поверненням та уніфікацією. Базовим принципом мови є рівнозначність представлення програми і даних, тому
твердження одночасно є і записами, подібно до записів у базі даних, і правилами, що несуть у собі засоби їх
обробки. Сукупність цих якостей призводить к тому, що по мірі роботи системи, знання (дані та правила)
накопичуються. Тому Пролог-системи вважаються природним середовищем для накопичення бази знань.
Програма на Пролозі описує відношення, визначені за допомогою речень. Як в довільній мові,
орієнтованій на символьні обчислення, речення складаються з термів, які в свою чергу діляться на атоми, числа,
змінні та структури. Атом записується з маленької літери або береться в лапки, коли потрібний запис з великої
літери. Інтерес до цієї мови підіймався та спадав декілька разів, ентузіазм змінювався неприязню. Найвищий
інтерес, як до мови майбутнього, був під час розробок японської національної програми «комп’ютери п’ятого
покоління» в 80-х роках, коли розробники сподівалися, що завдяки Прологу можна буде сформулювати нові
принципи, які призведуть к створенню комп’ютерів більш високого рівня інтелекту. В 1980-х роках був
включений в ряд радянських вузівських та шкільних підручників інформатики для вивчення елементів
математичної логіки, принципів логічного програмування та проектування баз даних та експертних систем. З
цією метою на IBM PC та шкільних радянських комп’ютерах були реалізовані навчальні російськомовні
інтерпретатори мови. Нині «Prolog» продовжує розвиватися в різних країнах та вбирати в себе нові технології
та концепції, а також парадигми імперативного програмування. Зокрема, одно з направлень мови реалізує
концепцію інтелектуальних агентів.
«Prolog» критикується за не повну декларовану природу: створення складних програм в повністю
декларованому стилі практично не можливо, програміст змушений використовувати процедурні прийоми, що
призводить до різкого зростання складності створення та налагодження програм, а також складність контролю
тимчасових результатів. Мова також підвергається критиці за відсутність типізації (при цьому в Visual Prolog –
одному з об’єктно-орієнтованих розширень мови – реалізована строга типізація. У мові зумовлений порядок
обходу дерева рішень і стандартизовані оператори, які дозволяють втручатися у цей процес. Така архітектура
ускладнює автоматичне розпаралелювання програм, яке дозволило б задіяти у пошуку рішень декілька
процесорів або вузлів мережі.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЯЦІЙНИХ І НЕРЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ
Залюбовська Ю. О., студ., Дубина Л. Г., студ., Загоруйко І. В., студ., Корнієнко І. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В світі технологій баз даних існує два основних напрямки: SQL і NoSQL, реляційні та нереляційні бази
даних. Відмінності між ними полягають в тому, як вони спроектовані, які типи даних підтримують, як
зберігають інформацію.
Про вибір SQL-баз даних
Хоча NoSQL-бази стали популярними завдяки швидкодії і хорошій масштабованості, в деяких
ситуаціях кращими можуть виявитися структуровані SQL-сховища. Ось дві причини для вибору SQL-баз:
- необхідність відповідності бази даних вимогам ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability атомарність, несуперечливість, ізольованість, довговічність). Це дозволяє зменшити ймовірність підозрілої
поведінки системи і забезпечити цілісність бази даних, що досягається шляхом жорсткого визначення того, як
саме транзакції взаємодіють з базою даних.
- дані, з якими ви працюєте, структуровані, при цьому структура не схильна до частих модифікацій.
Про вибір NoSQL-баз даних
Якщо є підозри, що база даних може стати вузьким місцем якогось проекту, заснованого на роботі з
великими обсягами інформації, варто віддати перевагу NoSQL-базам. Ось можливості, які стали причиною
популярності NoSQL баз даних:
- зберігання великих обсягів неструктурованої інформації. База даних NoSQL не накладає обмежень на
типи даних, що зберігаються. Більш того, при необхідності в процесі роботи можна додавати нові типи даних.
- використання хмарних обчислень і сховищ. Хмарні сховища - відмінне рішення, але вони вимагають,
щоб дані можна було легко розподілити між кількома серверами для забезпечення масштабування.
Використання, для тестування і розробки локального устаткування, а потім перенесення системи в хмару, де
вона і працює - це саме те, для чого створені NoSQL бази даних.
- швидка розробка. Якщо ви розробляєте систему, використовуючи agile-методи, застосування
реляційної БД здатне уповільнити роботу. NoSQL бази даних не потребують того ж обсязі підготовчих дій, які
зазвичай потрібні для реляційних баз.
При порівнянні SQL та NoSQL слід акцентувати увагу на головних відмінностях:
1. Масштабованість. Одна з головних відмінностей полягає в тому, що NoSQL краще піддаються
масштабуванню. Наприклад, в MongoDB є влаштована підтримка реплікації та шардінгу (горизонтального
поділу даних) для забезпечення масштабованості. В реляційних базах даних також підтримується
масштабування, але це потребує значно більше витрат людських та апаратних ресурсів.
2. Індексація. У системах RDBMS індексація використовується для прискорення операцій отримання
даних з баз. Відсутність індексу означає, що таблиця повинна бути переглянута цілком для того, щоб виконати
запит на читання.
І в SQL, і в NoSQL-базах індекси застосовані для однієї і тієї ж мети - прискорити і оптимізувати
вилучення даних. Але механізм їх роботи відрізняється через відмінності архітектури баз даних і особливостей
зберігання інформації в базі.
3. CRM-системи. Всі розробники таких програм використовують і SQL, і NoSQL бази даних. І, хоча
велика частина даних транзакцій все ще зберігається в SQL-базах, застосування знаходять загальнодоступні
системи класу DBaaS (data-base-as-a-service, база даних як сервіс), на зразок AWS DynamoDB і Azure
DocumentDB, в результаті, серйозне навантаження по обробці даних може бути перенесене в хмарні NoSQLбази. Головна перевага таких систем - використання неструктурованих даних, схожих на документи. Такі дані
можуть подаватися на вхід статистичних моделей, які дають компаніям можливість виконувати різні види
аналізу. CRM-програми, крім того, є досить вдалим прикладом, в якому дві системи баз даних виступають не
конкурентами, а існують в гармонії, граючи кожна свою роль у великій архітектурі управління даними.
Ось ознаки проектів, для яких ідеально підійдуть SQL-бази:
- є логічні вимоги до даних, які можуть бути визначені заздалегідь;
- дуже важлива цілісність даних;
- потрібна заснована на усталених стандартах, добре зарекомендувала себе технологія, за допомогою
якої можна розраховувати на великий досвід розробників та технічну підтримку.
А ось властивості проектів, для яких підійде щось зі сфери NoSQL:
- вимоги до даних нечіткі, невизначені, або країни, що розвиваються з розвитком проекту;
- проект має на меті може коригуватися з часом, при цьому важлива можливість негайного початку
розробки;
- одні з основних вимог до бази даних - швидкість обробки даних і масштабованість.
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ ЛИСТІВ (EMAIL SPOOFING)
Залюбовська Ю. О., студ., Шеврін В. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Останнім часом випадки email spoofing все частіше зустрічаються в повсякденному житті. Компанії
всього світу зазнають значних збитків через Email-атаки. Атаки з підробними листами є одними з
найпоширеніших різновидів атак на корпоративні почтові системи.
Не існує єдиного методу боротьби з підміненими листами. Захист від такого різновиду атак потребує
комплексних та багаторівневих дій. Основні підходи боротьби з Email spoofing:
1. Фільтрація на основі репутації сервера-відправника. Якщо система захисту корпоративної пошти
забезпечує якісну базу репутацій відправників, стає можливим відфільтрувати значний відсоток
розповсюджувачів спаму і шкідливої кореспонденції будь-якого виду вже на етапі встановлення TCP-сесії, не
заглядаючи ні в тіло, ні в конверт письма. Такий підхід суттєво економить ресурси системи. Як тільки
відправник намагається встановити TCP-сесію на порт 25, система захисту визначає репутацію для IP-адреси
відправника, і приймає рішення.
2. Фільтрація на основі перевірок DNS-записів сервера відправника. Відправник поштових повідомлень
повинен бути правильно зареєстрований в DNS. Для відправника повинні існувати коректні PTR запис та Азапис. Відправник повинен коректно представлятися в SMTP-команді HELO. При масовому розповсюдженні
спаму і шкідливостей зловмисники постійно змінюють IP-адреси розсилаючих серверів – щодня і навіть
частіше. Реєструвати необхідні записи в DNS складно і навіть неможливо. Тому, багато розповсюджувачів
спаму і шкідливих повідомлень нехтують цими вимогами, відповідно, з'являється можливість їх фільтрувати за
ознаками DNS.
3. Фільтрація на основі перевірок DNS-записів домену відправника з конверта листа. Інформація в mail
from також підлягає перевірці по DNS. Наприклад, лист може бути відкинуто якщо: - інформація про домен
відправника відсутня в конверті; - ім'я домену не дозволяється в DNS; - ім'я домену не існує в DNS.
Даний тип перевірок не особливо ефективний, відкидаються листи зі свідомо невірно сформованими
конвертами.
4. Фільтрація на основі перевірок SPF-записів. SPF (Sender Policy Framework) - система перевірки
відправників електронних повідомлень.
Для домену відправника публікується TXT-запис спеціального формату, у якому перераховуються IPадреси, підмережі або А-записи серверів, які можуть відправляти кореспонденцію, сервери, які не є
легітимними відправниками. Завдяки системі SPF одержувач може звернутися до DNS і уточнити, чи можна
довіряти серверу-відправнику листа, або ж сервер-відправник намагається видати себе за когось іншого.
На даний момент SPF-записи формують далеко не всі компанії.
5. Фільтрація на основі DKIM. DKIM (DomainKeys Identified Mail) - технологія аутентифікації
електронних повідомлень. Для аутентифікації використовується асиметрична криптографія і хеш-функції.
Закритий ключ відомий виключно серверу-відправнику, а відкритий ключ публікується за допомогою DNS в
спеціальному TXT-записі. Сервер-відправник формує відбиток заголовків листа за допомогою хеш-функції і
підписує його, використовуючи закритий ключ. Підписаний відбиток вставляється в заголовок листа "DKIMSignature:". Тепер одержувач листа за допомогою відкритого ключа може отримати розшифрований відбиток і
порівняти його з відбитком полів отриманого листа.
6. Фільтрація на основі DMARC. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and
Conformance) - технічна специфікація, що описує як саме слід використовувати результати перевірок SPF і
DKIM. Політики DMARC публікуються як зазвичай за допомогою DNS в TXT-записи. Політики DMARC
вказують, що саме потрібно робити з листом на стороні одержувача (доставити, відкинути, відправити в
карантин), в залежності від результатів перевірок SPF і DKIM. Крім того, DMARC забезпечує зворотний зв'язок
відправника з його одержувачами. Відправник може отримувати звіти про всі електронні листи, що мають
домен відправника. Інформація включає IP-адреси серверів-відправників, кількість повідомлень, результат
відповідно до політики DMARC, результати перевірок SPF і DKIM.
7. Створення гранулярних фільтрів власноруч. На жаль, далеко не всі організації використовують SPF,
DKIM, DMARC при відправці електронної пошти. Крім того, в деяких випадках перевірки SPF, DKIM і
DMARC можуть пройти успішно, але листи виявляються все одно підробленими (Cousin domain, Free Email
Accounts). Для таких випадків допомагають налаштування фільтрів. Можливості різних систем по створенню
правил фільтрації різняться. Фільтри налаштовуються під різні сценарії проведення атаки і залежать від
особливостей організації поштових систем в компаніях. Наприклад, в якихось компаніях можуть приходити із
зовні листи з доменом-відправником цієї ж компанії. Хоча в більшості випадків такі листи повинні
пересилатися тільки в межах периметра організації.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ГЕОПОЗИЦІОНУВАННЯ
КЛІЄНТСЬКИХ ПРИСТРОЇВ
Дубина Л. Г., студ., Залюбовська Ю. О., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
За останні роки мережі Wi-Fi стали невід'ємною частиною життя людства. Цьому багато в чому
сприяло поширення смартфонів і планшетів, а також інформатизація суспільства в цілому. За допомогою
Інтернету тепер можна записатися на прийом до лікаря, зареєструватися на авіарейс, поставити дитину на чергу
в дитячий сад, вести переписку з податковою службою, перевіряти оцінки дітей в школі і багато іншого.
Наявність Wi-Fi часто стає генератором прибутку.
Статистика свідчить про те, що сервіси на базі Wi-Fi дуже затребувані:
• 29% покупців в Європі відповідають на отримані таким чином спеціальні пропозиції;
• 40% відвідувачів стадіону відгукнулися на пропозицію купити хотдоги зі знижкою під час матчу;
• 53% мобільні користувачі готові поділитися інформацією про своє місцезнаходження, щоб
отримувати релевантні пропозиції про доступність сервіси, акції та знижки.
Рішення Cisco Connected Mobile досвід (CMX) дозволяє впровадити такого роду сервіси. Ця платформа
використовує інфраструктуру Cisco Wi-Fi, спроектовану для визначення місця розташування клієнтських
пристроїв із заданою точністю. Контекстна надбудова до Cisco CMX може бути іншої програми, розроблений
третя сторона. Для зовнішніх систем рішення Cisco CMX надає інтерфейс API.
СМХ дозволяє побудувати мережу Wi-Fi, що реалізують кілька ключових функцій:
• виявлення Wi-Fi клієнтів (за допомогою смартфонів в кишенях відвідувачів з включеним Wi-Fi), їх
позиціонування на території з урахуванням поверховості, аналіз характеру їх переміщень по майданчику - де
вони ходять, з якою швидкістю, де зупиняються і проводять час, де збирається група користувачів;
• підключення гостей через сторінку з інформацією, адаптується до місця розташування гостя;
• залучення – можливість доставити на підключеному смартфоні гостя потрібної інформації і отримати
відповідну реакцію.
Істотну частку витрат складають спонтанні покупки. Рішення Cisco CMX допоможе зробити найбільш
релевантні пропозиції гостей торгової зони і тим самим збільшити кількість спонтанних покупок.
Має сенс розглянути, які позитивні зміни рішення на базі Wi-Fi привносять в операційну діяльність
підприємства певної вертикалі ринку? наприклад, організації роздрібної торгівлі, що має ряд торгових залів і
складів. Ці зміни можуть визначатися наступними факторами:
• мобільний маркетинг, який включає мобільна реклама та купони;
• додаткові сервіси для клієнта з використанням мобільний;
• економія площ на розкладці товарів і скорочення середнього часу обслуговування клієнта завдяки
використанню консультантів планшетів з інформацією про повний ассортимент;
• підвищення ефективності операцій саме підприємство завдяки використанню відеозв'язку і мобільних
терміналів, підключений до центральної бази даних.
Витратна частина проекту теж не терпить апроксимації. Зони торгового приміщення можна розбити на
категорії, при цьому потреби в бездротовому устаткуванні для кожної категорії будуть свої:
• покриття не потрібно (службові сходи, ліфти);
• потрібно покриття без геопозиционирования (службові приміщення, невеликі магазини);
• потрібно покриття з геопозиционирования різної точності (торгові зали, паркінг, зона ресторанів,
розваг, кінотеатр, каток).
• таке зонування допоможе оптимізувати кількість радіообладнання, що безпосередньо вплине на
вартість проекту.
Дослідження, проведене консалтинговим підрозділом Cisco, показало, що при такому сценарії
збільшення прибутку досить великого роздрібного підприємства може досягати 10%
Залучення клієнти вимагає використання CMX-продукти, розроблений третя сторона. У світі існує понад 20
СМХ-партнери Cisco, які створили продукти для різних вертикалей - аеропорти, госпіталі, університети,
торговий і виставкові центри.
Розробка додатків під Cisco CMX займається і ряд російських компаній. Розроблюваний вітчизняний
партнери рішення можна розділити на дві групи:
• рішення, що вимагають установки і використання програми на мобільному пристрої клієнта;
• мережеві рішення, які не потребують використання програми на мобільному пристрої.
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АНАЛІЗ ДОКУМЕНТО-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Серед документо-орієнтованих систем керування базами даних(СКБД) особливе місце зацмає
MongoDB з відкритим кодом, яка не потребує опису схеми таблиць. MongoDB займає в СКБД нішу між
швидкими і масштабованими системами, що оперують даними у форматі ключ/значення, реляційними СКБД,
функціональними і зручними у формуванні запитів. Завдяки тому, що код MongoDB написаний на мові (С++),
то для програмістов, які пишуть програми на С-подіних мовах програмування їм легше розуміти синтаксис і
логіку фомування запитів. Також MongoDB поширюється в рамках ліцензії AGPLv3, яка в свою чергу дозволяє
вільно(безкоштовно) її викорстовувати [1].
Ще один вагомий аргумент на користь MongoDB це те що підтримують такі мови програмуванн, як
Perl, PHP, Python, Ruby, C/C++, Java, .NET, Javascript, Erlang, Scala, Haskell. Також при розробці автори
виходили з необхідності спеціалізації баз даних, завдяки чому їм вдалося відійти від принципу «один розмір під
усе». За рахунок мінімізації семантики для роботи з транзакціями з'являється можливість вирішення цілого
ряду проблем, пов'язаних з нестачею продуктивності, причому горизонтальне масштабування стає простішим.
Використовувана модель документів зберігання даних (JSON/BSON) простіше кодується, простіше
управляється (у тому числі за рахунок застосування так званого "безсхемного стилю» (schemaless style)), а
внутрішнє угруповання релевантних даних забезпечує додатковий виграш в швидкодії. Нереляційний підхід
досить зручний для створення баз даних, у яких горизонтальне масштабування означає розгортання на множині
машин. Можливість забезпечувати найкращу продуктивність повинна існувати паралельно з підтримкою
більшої функціональності, ніж це дозволяє використання пар «ключ-значення» (у чистому вигляді). Технологія
баз даних має працювати скрізь, починаючи з серверів користувача та віртуальних машин і закінчуючи
хмарними технологіями. MongoDB, на думку розробників, має заповнити розрив між простими сховищами
даних типу «ключ-значення» (швидкими і легко масштабованими) і великими РСКБД (зі структурними
схемами і потужними запитами) [1].
На сьогоднішній день основними можливостями MongoDB є [1]:
 документо-орієнтоване сховище (проста та потужна JSON-подібна схема даних);
 досить гнучка мова для формування запитів;
 динамічні запити;
 повна підтримка індексів;
 профілювання запитів;
 щвидкі оновлення «на місці»;
 ефективне зберігання двійкових даних великих обсягів, наприклад, фото та відео;
 журналювання операцій, що модифікують дані в БД;
 підтримка відмовостійкості і масштабованості: асинхронна реплікація, набір реплік і шардінг;
 може працювати відповідно до парадигми MapReduce.
Між не табличними СУБД багато користувачів роблять вибір на користь MongoDB. По-перше, цю
систему можна встановити практично на всіх операційних системах (Windows, OSX, Linux). По-друге, проект
досі активно розвивається і з завидною частотою команда розробників публікує оновлення. Також мені
здається, що MongoDB надає хорошу документацію для початківців [2].
За час існування та інтенсивного використання MongoDB в системі було виявлено низку вразливостей.
Наприклад, в березні 2015 року було знайдено вразливість типу відмови в обслуговуванні, яку спричинило
використання вразливої версії бібліотеки регулярних виразів PCRE (версії 8.30, виправлено у 8.36 та новіших).
Щонайменше починаючи з 2014 року дослідники намагались привернути увагу до існування великої
кількості незахищених NoSQL серверів баз даних, в тому числі й MongoDB. Однак насправді проблема
налаштування захисту баз даних стала привертати увагу наприкінці 2016 року, коли в грудні хакер, який
ідентифікував себе за адресою електронної пошти harak1r1@sigaint[.]org спромігся захопити під свій контроль
понад 2000 серверів MongoDB. Захопивши під контроль сервер зловмисник робив для себе резервну копію
даних після чого знищував їх на сервері. Повернути вкрадені дані зловмисник обіцяв після сплати викупу в 0.2
біткоіна. Станом на перші числа січня 2017 року йому вдалось заробити близько $ 2700. Інший зловмисник,
kraken0, спромігся захопити під контроль дані з 15 482 серверів MongoDB. Оголошена ним сума викупу — 1
біткоін (близько 900 доларів США за курсом на початку 2017 року) [1].
ЛІТЕРАТУРА
1. MongoDB [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/MongoDB.
2. MongoDB для начинающих: знакомство и установка [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
http://ruseller.com/lessons.php?id=1682.

67

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШВИДКОГО ПРОТОТИПУВАННЯ ЯК МЕТОДУ ПОКРАЩЕННЯ
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розвиток новітніх технологій невід’ємно пов’язаний з розвитком освіти. Впровадження та
використання сучасних технологій для покращення якості освіти дає змогу краще засвоювати матеріал та
поглиблювати знання. Одним з методів покращення освіти є використання технологій швидкого
прототипування для розробки макетів досліджуваних об’єктів, що дозволяє студенту не тільки краще
засвоювати отриманий матеріал, але й використовувати знання набуті під час вивчення інших дисциплін.
Однією з основних проблем сучасної освіти є те що більшість інформації студент засвоює шляхом
візуального та аудіального сприйняття, при цьому практично не використовуючи тактильне сприйняття, яке не
тільки дозволило б краще закріпити отриманий матеріал та наглядно продемонструвати проектований об’єкт
але й надало змогу засвоїти матеріал студентам у психотипі яких тактильне сприйняття є більш пріоритетним.
Для вирішення цієї проблеми варто розглянути технології швидкого прототипування, Серед технологій
швидкого прототипування існують наступні технології : формування тривимірного об’єкту шляхом видалення
матеріалу (фрезування, електроерозійна обробка), зміна форми заготовки (кування, штампування, пресування),
формування тривимірного об’єкту шляхом пошарового формування об’єкту за його цифровим зображенням.
Навідміну від більшості технологій які мають вузьку сферу застосування та потребують дорогої виробничої
інфраструктури, що унеможливлює застосування цих технологій в учбових закладах, використання техології
прототипування шляхом пощарового формування об’єкту є цілком можливим завдяки відсутності необхідності
використання високовартісних елементів під час створення робочого пристрою, який би підтримував цю
технологію.
Технологія пошарового формування об’єкту дозволяє перетворити тривимірне цифрове зображення у
об’ємний фізичний предмет. Виділяють наступні методи технології пошарового формування об’єкту:
стереолітографія, селективне лазерне спікання, моделювання плавленням, пошарове формування об’ємних
моделей з листового матеріалу, струменеві полімеризація. Найбільш поширеною і доступною є технологія
моделювання плавленням, яка дозволяє за рахунок пошарового нанесення термопластику відтворювати фізичні
об’єкти цифрових тривимірних зображень. Цей метод має певні недоліки: складність друку нависаючих
структур при великих кутах нахилу, плавлення термопластику потребує великої температури, екологічність та
утилізація використовуваних матеріалів. Ряд переваг: невисока вартість обладнання та термопластику у
порівнянні з іншими методами технології пошарового формування об’єкту, інтуїтивно зрозумілий процес
формування фізичного об’єкту, популярність технології.
Важливою особливістю технології моделювання плавленням є можливість часткового самовідтворення
апаратної частини пристрою, що надає можливість розроблювати власні пристрої які підтримують дану
технологію. RepRap – проект з відкритим кодом, спрямований на створення 3d-копіювального пристрою, який
може бути використаний для швидкого прототипування і виробництва. Пристрій RepRap являє собою 3dпринтер, який використовує метод моделювання плавленням, здатний створювати об'ємні артефакти на основі
моделей, згенерованих комп'ютером. Однією з цілей проекту є «самокопіювання», тобто здатність апарату
відтворювати компоненти, необхідні для створення іншої версії своєї конструкції. Апарат являє собою
розробку з загальнодоступними напрацюваннями, які дозволяють створювати складні пристрої без
застосування дорогої виробничої інфраструктури.
Процес створення фізичного об’єкту методом моделювання плавленням проходить наступні етапи:
розробка тривимірної цифрової моделі у системі автоматичного проектування, конвертування моделі в STL
формат, слайсинг 3d моделі в керуючий g-code, завантаження g-code у пристрій який підтримує технологію
моделювання плавленням, виконання апаратною частиною пристрою завантаженого g-code.
Використання методу моделювання плавленням як засобу швидкого прототипування дозволить
покращити освітній процес в межах різних спеціальностей: архітектури, промислового дизайну,
машинобудуванні, хімії, біології, географії, археології, медичному моделюванні, хірургічному плануванні та
дозволить впроваджувати міждисциплінарні курсові проекти в освітній процес.
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Після буремних кризових років 2014-2015 українська економіка починає показувати тенденції до
зростання та інтенсифікації як внутрішніх, так і зовнішніх економічних процесів. За даними міністерства
статистики України останній тиждень березня 2016 надав вагомі аргументи на користь того, що почалося
інтенсивне відновлення економіки та дає право прогнозувати щодо стійкої тенденції цього процесу і в
майбутньому.
Випуск промислової продукції у лютому 2016 збільшився на 7,6% порівняно із минулим періодом, при
цьому зростання спостерігалося у всіх секторах і підсекторах промислового виробництва. Роздрібна торгівля
зменшилася лише на 1,5%, що, враховуючи сезонні факторі, є великим прогресом, порівняно із зменшенням
цього показника на 12,9% у грудні 2015 року. Це дає змогу прогнозувати, що сектор приватного споживання
також показує стійку тенденцію до зростання і вже у другому кварталі 2016 року вийде на позитивну динаміку.
Інфляційні процеси також суттєво уповільнилися – до 32,7% у лютому 2016, проти 60,9 у квітні 2015
(піковий показник за останні 2 роки). Всі ці фактори неухильно ведуть до інтенсифікації процесів грошового
обігу на міжбанківських валютних ринках та примушують банки все інтенсивніше проводити свої активні
операції, кредитуючи економіку і цим ще більше провокуючи її зріст.
Зважаючи на все вищевикладене, можна констатувати, що основною метою роботи є розробка
програмного забезпечення для автоматизації операцій комерційних банків щодо активних вкладень у цінні
папери та підвищення ефективності роботи профільних структурних підрозділів банку за рахунок:
− зменшення непродуктивних витрат часу працівника для обчислення параметрів цінного паперу, а
також параметрів договорів купівлі/продажу цінних паперів;
− повна автоматизація бухгалтерської моделі банку, що забезпечить правильний і швидкий облік
цінних паперів на балансі банку та зменшить витрати часу працівника на введення та перевірку бухгалтерських
документів;
− зниження рівня операційно технологічного ризику за рахунок чіткої реалізації у системі моделі
виробничого процесу здійснення операцій з цінними паперами із чітким механізмом контролю та верифікації
дій працівника, а також попередження введення помилкових даних або зловживань;
Ефективне виконання банками операцій можливе за умови, що буде виконано цілеспрямовану
попередню роботу зі збору, обробки та аналізу оперативних даних про стан фондового ринку. Для цього
необхідний доступ до інформації на фондовому ринку, а отже, мають бути налагоджені телекомунікаційні
зв’язки між учасниками фондового ринку, розвинене апаратне і програмне забезпечення для моделювання
процесів, що відбуваються на ньому.
В Україні комерційні банки працюють на фондовому ринку здебільшого через позабіржову фондовоторговельну систему (ПФТС). Вона дозволяє вести торги одночасно за кількома цінними паперами, зокрема й
за паперами різних типів. Асоціація ПФТС для роботи з цінними паперами встановлює в комерційному банку
АРМ брокера.

Рисунок 1 – Функціональна структура модульної системи автоматизації обліку операцій комерційного банку з
цінними паперами
ЛІТЕРАТУРА
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Фондовий ринок дає змогу вирішувати важливі економічні проблеми, пов’язані з отриманням
підприємствами необхідного для інвестицій акціонерного капіталу, допомагає розміщувати вільні фінансові
засоби та прискорювати перерозподіл вільних коштів з однієї сфери підприємництва в іншу. Ефективна робота
фондового ринку істотно залежить від своєчасного отримання професійними учасниками необхідної інформації
про стан ринку та прийняття оптимальних рішень.
Згідно аналізу предметної області можна виділити основну функцію управління інвестування та
операцій з цінними паперами – повний спектр операцій комерційного банку з цінними паперами. Стрілка
«Параметри емісії» є вхідним потоком для управління, стрілка «Вихідні документи» є вихідним потоком для
управління. Здійснення операцій з цінними паперами виконується персоналом управління – стрілка
«Працівники управління» та проводиться згідно правил міжнародних стандартів фінансового обліку, а також
правил та процедур для бухгалтерського обліку та звітності комерційних банків, встановленим основним
регулятором банківської системи України – національним банком – стрілка «Правила та процедури».
Визначена основна робота управління, також у відповідності до проведеного аналізу предметної
діяльності, може бути декомпозована на чотири основні види роботи: заведення угоди «Цінний папір», яка
містить у собі інформацію про емісію цінного паперу; здійснення купівлі цінного паперу; обслуговування
цінного паперу у портфелі банку (регламентні роботи); здійснення продажу цінних паперів з портфелю банку у
разі прийняття такого рішення.
На рис. 1. наведена діаграма декомпозиції, що докладніше визначає work-flow бізнес процесу
здійснення операцій обліку цінних паперів у комерційному банку.

Рисунок 1 – Діаграма декомпозиції робочого процесу управління цінними паперами
Як видно із діаграми декомпозиції, робочий процес управління цінних паперів складається з чотирьох
основних блоків: псля отриманні рішення від Комітету з управління активами та пасивами щодо купівлі
відповідного цінного паперу фахівці управління цінних паперів здійснює пошук інформації про умови випуску
та обігу замовленого цінного паперу (стрілка – «Параметри емісії); на підставі інформації про умови випуску та
обігу цінного паперу відповідальний фахівець управління здійснює заведення в системі угоди «Цінний папір»,
яка є системним аналогом паперового проспекту емісії та містить інформацію для розрахунку фінансових та
обігових параметрів цінного паперу; після заведення угоди «Цінний папір» здійснюється заведення у системі
угоди «Купівля цінного паперу», вхідною інформацією параметрів купівлі для якої є розрахункова інформація з
угоди «Цінний папір».
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Останніми роками в Україні швидко зростає рівень кіберзлочинності, що є реальною загрозою для
інформаційної безпеки. Експерти зазначають, що Україна – великий центр хакерства, поряд із Росією,
Бразилією, Китаєм та меншою мірою – Індією. У цих країнах досить освічене молоде населення, високий рівень
безробіття та обмежені можливості працевлаштування [1].
Однією з потенційних загроз для інформації в інформаційних системах є цілеспрямовані або випадкові
деструктивні дії персоналу (людський фактор), оскільки вони становлять 75 % усіх випадків. Дані Computer
Security Institute (Сан-Франциско, штат Каліфорнія, США) показують, що порушення захисту комп’ютерних
систем відбувається з таких причин: несанкціонований доступ – 2 %, укорінення вірусів – 3 %, технічні відмови
апаратури мережі – 20 %, цілеспрямовані дії персоналу – 20 %, помилки персоналу (недостатній рівень
кваліфікації) – 55% [2]. Потенційно існує ймовірність виштовхування кіберзлочинністі з Європи в Україну. Цей
процесс вже відбувається. Україна увійшла до трійки лідерів з DDoS-атак. За даними Лабораторії Касперського,
12% від усіх атак припадає на Україну [3]. Зростання обсягів безготівкових розрахунків підвищює кількість
потерпілих від кібершахраїв. За даними НБУ, у 2011 році кількість протиправних операцій за платіжними
картами українських банків зросла до 7,6 тис. порівняно з 2,9 тис. роком раніше. У 2011 році обсяг
неправомірно списаних коштів збільшився майже в півтора рази – з 6,3 млн до 9,1 млн грн [2].
Існує багато способів використання Інтернету терористами. З поширенням інформаційних технологій
терористи почали поширювати вплив та отримувати фінансову та моральну допомогу, як від прихильників
певних терористичних актів так і нічого не підозрюючих людей. Певною мірою, надання допомоги
терористам.йде також від компаній підтримуючих інформаційну мережу: Yahoo, Cisco, Google, Facebook і
Microsoft [1]. Взагалі, основні групи загроз включають:
1) загрози недостовірної, шкідливої, дезінформації інформації на особистість, суспільство, державу;
2) загрози несанкціонованого чи неправомірного впливу сторонніх осіб до інформації й інформаційних
ресурсів фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;
3) загрози обмеженню інформаційних прав особистості, механізмам їх реалізації.
СБУ і МВС в особі Управління боротьби з кіберзлочинністю опинилися на вістрі війни з «кіберами».
Особливо, зважаючи на наші українські реалії, у зв’язку з посиленням боротьби американської і європейської
влади з комп’ютерними злочинами. Якщо раніше українські програмісти-хакери писали віруси для злому і
розкрадання даних в багатих західних країнах, то тепер їхня увага зосереджена на Україну [1].
Найбільш розповсюджені проблеми фішингу та кіберсквотінгу. Шахраї використовують кіберсхеми,
які найчастіше змушують користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані. Наприклад, посилаючи
електронні листи із пропозиціями підтвердити реєстрацію облікового запису, що містять посилання на веб-сайт
в Інтернеті, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомих ресурсів. Несумлінна реєстрація, щоб
продати доменне ім’я законному власнику знака за значно вищою ціною.
В таких умовах, важлива інформаційна безпека держави, при якій деструктивний інформаційний вплив
не завдає суттєвої шкоди національним інтересам, в тому числі захищеності від спеціальних інформаційних
операцій, актів зовнішньої інформаційної агресії, інформаційного тероризму, незаконного зняття інформації за
допомогою спеціальних технічних засобів, комп’ютерних злочинів. Поняття інформаційної безпеки для
України включає:
1) особистий рівень, що формує критичнє мислення за принципами вільного вибору;
2) суспільний рівень, що якісно формує інформаційно-аналітичний простір, плюралізм,
багатоканальність отримання інформації, незалежні потужні ЗМІ вітчизняних власників; державний рівень, що
являє собою основу інформаційно-аналітичного забезпечення державних органів, інформаційного забезпечення
політики на міждержавному рівні, системи захисту інформації з обмеженим доступом, протидію
правопорушенням комп’ютерним злочинам [2].
Можна зробити висновки, що багато кіберзлочинів можливі завдяки низькій інформаційній культурі
населення держави, а українське законодавство у сфері захисту інформації вимагає доопрацювання.
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Автоматизация делопроизводства является важнейшим шагом ведущим к созданию современного
информационного общества. Существующие информационные системы повышающие производительность
труда и мобильность сотрудников, получают новые средства обработки информации в виде данных,
документов, разрозненных сведений поступающих в организацию для обработки.
Существующие предложения рынка офисного программного обеспечения представлены в том числе и
компанией Microsoft. Как создатель офисных приложений и известных информационных систем и приложений
работы с документами: Word, Exel, PowerPoint, компания продолжает совершенствование предоставляемых
средств обработки документов и делового взаимодействия. Ключевым сервисом в экосистеме делового
взаимодействия являются облачные хранилище Onedrive, которое обеспечивает множественный доступ и
работу с файлами различных типов, а также резервное копирование и разделение полученный копии с другими
пользователями организации. Доступ к сервисам Onedrive и электронной почте позволяет внедрить в деловые
потоки организации новые сервисы делового взаимодействия: Docs.com, Sway.
Сервис Sway дает возможность быстро создавать интерактивные презентации. Созданное в Sway
является интерактивной средой – аналогами журнальных страниц с основательно выполненной типографикой и
фотоматериалами. Все сделанное собственными руками можно сохранять локально, публиковать,
распространять через социальные сети и встраивать на сайт. Sway хранятся на серверах Microsoft и привязаны к
учетной записи Microsoft. Эти презентации можно просматривать и редактировать с помощью любого веббраузера с помощью веб-приложений Office Online [2, с.4–6]. Они также могут быть доступны с помощью
приложений для Windows 10 и IOS. Главными преимуществами Sway являются:
автоматизация, ускоряющая процесс создания онлайн-презентаций, с учетом контроля со стороны
пользователя. Sway предлагает оптимальные варианты для дальнейших действий. Достаточно отметить
важность файла, и программа сама его разместит, делая акцент на него;
поддержка мобильности и облачных технологий на смартфонах и планшетах;
графика, текст, фото, видео доступны для выбора и обработки в рамках Sway;
макеты можно отправлять другим пользователям. Они доступны даже тем пользователям, которые имеют лишь
браузеры и доступ интернет;
интерактивные презентации Sway можно размещать в сети, популярных соцсетях, отправлять по электронной
почте.
Microsoft Flow – служба создания автоматических рабочих процессов между веб-приложениями и
службами, с возможностью подключения к локальным источникам данных. Возможно использование готовых
шаблонов для создания потока из набора источников конкретного человека и организации. Облачный сервис
Microsoft Flow позволяет пользователю создавать автоматизированные разветвляющиеся рабочие процессы
(workflow) между уже существующими облачными или локальными приложениями и службами интегрируя их
работу воедино. С помощью Flow можно получать уведомления, синхронизировать файлы, собирать данные и
автоматизировать многие рутинные операции [1, с.1–2]. Microsoft Flow предусматривает множество
стандартных блоков, различных типов, в том числе службы, триггеры, действия и условия. Подключемые
источники — стандартные приложения Microsoft Office, Google, средства облачного хранения данных
предприятия и личных данных, баз данных различных производителей, документов офисных пакетов,
почтовой службы от Microsoft, Google, включая сервис Youtube, Dropbox, Google Tasks, Slack, Trello, поддержка
SQL Server. Пока не поддерживаются локальные версии Project Server и SharePoint.
Таким образом, сервисы Flow и Sway расширяют возможности обработки и подачи информации в виде
интерактивной общедоступной страницы, что полезно для изучения и презентации данных. Сервис Flow
расширяет возможности обработки больших массивов данных объединяя их в потоки. Исключительно полезны
расширенные компоненты, циклы. Созданный механизм автоматизации подключается к различным источникам
данных и объектам назначения. Особенности экосистемы приложений: наличие мобильных версий IOS и
Android с контролем выполнения последовательности, успешности, сбоев и времени последнего выполнения;
включение и выключение последовательностей, просмотр событий и действий; создание потоков из шаблонов,
создание новых псевдонимов почты с сохранением единого пространства для информации и документов,
возможность передачи больших файлов. Интеграция в интерфейс возможностей взаимодействия пользователей
в Skype и социальных сетей позволяет расширить интеграцию экосистемы приложений в мировое
информационное пространство.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ
ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СУПУТНИКОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Шефер О. В., доц.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Одним із головних сучасних пріоритетів України є формування та розвиток національного сегменту
супутникових телекомунікацій і входження нашої країни до світової космічної спільноти [1].
Метою досліджень є спроба вирішити проблему підвищення завадостійкості супутникових
телекомунікацій на етапі виведення космічного апарату (КА) на орбіту.
Ділянка виведення КА на орбіту призначена для підйому КА над поверхнею Землі (планети) і розгону
його до належної швидкості. Виведення КА на орбіту Землі здійснюється за допомогою космічного комплексу
(КК). Під час наземного старту КК включає в себе ракету-носій і корисний вантаж. У разі повітряного старту
КК буде включати літак-носій, ракетний прискорювач і корисний вантаж. Корисним вантажем є сам КА.
Ділянка траєкторії, на якій політ здійснюється із працюючим ракетним носієм є активною ділянкою. Активна
ділянка виведення КА на орбіту найбільш напружена з усіх етапів польоту.
За допомогою наземних та супутникових систем радіозв’язку вирішується задача обміну інформацією
між рухомими об’єктами [2]. Особливо гостра ця задача під час виведення КА на орбіту, оскільки наявні
граничні умови, такі як, аеродинамічний опір зовнішнього газового середовища, сонячна та геомагнітна
активність, траєкторія польоту та інші чинники, котрі впливають на якість зв’язку із КА.
В умовах входу в атмосферу КА на гіперзвукових швидкостях, через аеродинамічний опір зовнішнього
газового середовища оболонка їх нагрівається. До таких КА належать: пілотовані космічні об'єкти, космічні
апарати, що спускаються, космічні зонди, боєголовки міжконтинентальних ракет, капсули з пробами, а також
об'єкти, що можуть або повинні згоріти, наприклад, супутники котрі відпрацювали свій ресурс та інш.
У результаті нагріву поверхні КА виділяється величезна кількість тепла, що призводить до утворення
плазми навколо літальних апаратів. Плазма повністю поглинає радіолокаційне опромінення [3]. Як наслідок
утворюється частотно-селективне середовище завмирання, непроникне для сигналів систем зв’язку. Це
середовище повністю блокує радіосигнали, в результаті чого КА не в змозі здійснювати телеметричний зв’язок
із своїми станціями протягом кількох хвилин. Даний період є найбільш небезпечним із точки зору безпеки КА.
Перешкодозахищеність радіосигналу зв’язку із КА можна покращити застосувавши організаційні,
енергетичні та сигнальні методи. Організаційний метод передбачає певне розташування джерел та приймачів
радіосигналів, також специфічний вибір частот. Цей метод мало ефективний, оскільки спостерігається апаратна
складність реалізації та електромагнітна несумісність між великою кількістю джерел і приймачів радіосигналів.
Енергетичний метод боротьби з перешкодами передбачає збільшення потужності передавача до рівня,
котрий перевищує можливі перешкоди. Він досить широко використовується в спеціальних і військових
системах супутникового зв'язку, проте його застосування входить у протиріччя з необхідністю забезпечення
електромагнітної сумісності, регламентними обмеженнями і, крім того, є енергетично неефективним.
Завдяки розвитку цифрової техніки реалізуються сигнальні методи перешкодозахисту, засновані на
цифровій обробці сигналу, що забезпечує зниження впливу перешкод. Застосування псевдовипадкових,
багаточастотних і широкосмугових сигналів, а також методів завадостійкого кодування сигналу,
використовуються в сучасних системах супутникового зв'язку і мають задовільну ефективність. Їх основний
недолік – необхідність розширення (досить суттєво) радіочастотного спектру. В умовах обмеження
радіочастотного ресурсу цей істотний недолік знижує ефективність застосування таких методів, особливо в
високошвидкісних системах. Застосування сигнальних методів призводить до зниження коефіцієнта
перешкодозахисту паралельно зі збільшенням швидкості потоку інформації.
Є альтернативний метод покращення перешкодозахищеності супутникових телекомунікацій, шляхом
впливу на плазмову радіонепроникну оболонку, з метою сприяння проходженню електромагнітних коливань.
Цей метод ґрунтується на створенні навколо щільової антени КА штучного середовища, котре надійно
компенсує вплив зовнішнього іонізованого газу на радіохвилі передачі інформації [4]. Це середовище, створене
в середині КА, не поглинає та не спотворює радіосигнали. Воно забезпечує проходження сигналу за рахунок
взаємодії на електронно-іоному рівні із зовнішньою плазмою.
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СЕКЦІЯ № ІV
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ МАШИН І ТЕХНОЛОГІЙ
МЕТОД РАСЧЕТА УСИЛИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ РОЛИКЕ ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССА РАДИАЛЬНО-РОТАЦИОННОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ ОБОДЬЕВ КОЛЕС
Бачкир О.А., магистр, Пузырь Р.Г., к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского



В большинстве своем современные способы изготовления ободьев представляют различные
комбинации профилирования, штамповки, ротационной вытяжки или раздачи. Ранее получены решения,
которые описывают распределение поля напряжений в очаге деформации и за его пределами [1]. Было
установлено что, в процессе локального обжима заготовки обода колеса при внедрении деформирующего
ролика, пластическим сжимающим (растягивающим) тангенциальным деформациям предшествуют
сжимающие (растягивающие) упругие тангенциальные деформации в зоне действия инструмента. На границе
очага деформации сжимающие (растягивающие) напряжения равны нулю и при выходе из него,
тангенциальные напряжения становятся растягивающими (сжимающими), которые препятствуют продвижению
материала в очаг деформации. Это послужило основой для интенсификации процессов радиальноротационного профилирования с изменением схемы внешнего воздействия на заготовку путем замены краевых
условий у очага деформации.
Установлено [2, 3], что создание подпора по направлению образующих профиля не эффективно. Но,
воздействуя на границу пластической зоны в тангенциальном направлении при профилировании обечайки,
дополнительно создавая сжимающие напряжения в зоне ручья и как бы заталкивая участок заготовки в очаг
деформации, можно добиться увеличения допустимого за один переход формоизменения или утолщения
полуфабриката в опасных зонах. Однако следует учитывать параметры технологического процесса и
конструктивные характеристики профиля, от которых будут зависеть и силовые характеристики нажимного
устройства. На основании проведенных исследований был предложен способ профилирования с
дополнительным инструментом [1, 3]. Заталкивающее действие производили неприводным роликом, который
располагался впереди приводного деформирующего на границе очага деформации. Силовое воздействие на
обечайку дополнительным роликом осуществлялось с помощью пружины. Предложено усилие на
дополнительном ролике рассчитывать по следующей зависимости:
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где R0 – наружный радиус заготовки; Rв, Rн – радиусы нижнего и верхнего профилирующих роликов
соответственно; α – угол несовпадения оси заготовки с вертикальной осью; β – угол установки нажимного
ролика относительно горизонтальной оси; α2 – вспомогательный геометрический параметр; φ – угол захвата
заготовки роликом; Ес – секущий модуль; Lразд, Lобж – длина очага деформации; h – толщина заготовки; μ –
коэффициент трения; wк – параметр, учитывающий локальность приложения усилий профилирования; ρ3 –
параметр, характеризующий радиус кривизны обечайки.
Предлагаемый способ по сравнению с известными позволяет увеличить толщину полуфабриката в
местах радиусных переходов на 4–6%, что дает возможность уменьшить массу обода колеса и применять более
тонкую листовую заготовку по сравнению с традиционными процессами профилирования.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Гапон О.С., студ., Омельяненко Я.М., студ., Аргат Р.Г., старш. преподаватель
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Развитие обработки металлов показало, что одним из эффективных путей увеличения
производительности является применение новых инструментальных материалов. А именно, нанесение
функциональных покрытий на рабочие поверхности режущего инструмента.
Последовательное нанесение нескольких видов покрытий обеспечивает дополнительную прочность
режущей кромки, эффективный теплоотвод из зоны резания, низкую адгезию с обрабатываемым материалом,
демпфирование и уменьшение виброакустических явлений за счет многослойности покрытий. Для создания
нанопокрытий используются наноструктурированные материалы, суспензии, золь-гели. В
покрытия
внедряются специальные добавки, которые модифицируют их структуру и обеспечивают получение
необходимых свойств [1].
Анализируя существующие нанопокрытия, можно выделить три основные группы:
- наноструктурные покрытия совмещают в себе повышенную микротвердость и достаточную
пластичность;
- нанокомпозитные покрытия состоят из основной нанокристаллической твердой фазы, на границах
зёрен которой располагается тонкий слой второй нанокристаллической или наноаморфной фазы. Такие
покрытия обладают сверхвысокой твёрдостью, большими коэффициентами упругого возврата, высокой
термостойкостью;
- нанослойные покрытия обладают повышенной трещиностойкостью. Предпосылки для их получения
возникли еще 20 лет назад, при разработке многослойных покрытий на основе TiN/NbN, TiN/VN, (TiAl)N/CrN и
др. с чередующимися слоями металлов или соединений.
Первые износостойкие покрытия были получены путем химического процесса осаждения при высоких
температурах 950–1050 0C из парогазовой среды. Данный процесс принято сокращенно называть CVD
(Сhemical Vapor Deposition). Следует отметить, что данная технология широко применяется не только для
нанесения износостойких покрытий на режущем инструменте, но и в других областях техники, где требуется
получение слоев покрытия и пленок из кристаллических материалов с высокой чистотой и заданной
структурой. Как уже говорилось, процесс СVD для нанесения покрытий на режущий инструмент, был впервые
применен компанией Sandvik Coromant (Швеция). Эта фирма в дальнейшем сделала ряд серьезных улучшений
первоначальной технологии, как впоследствии в не меньшей мере компании Hertel (Германия), Kennametal
Hertel (США), Walter (Германия) и ряд других зарубежных производителей инструмента.
Второй технологией нанесения покрытий на режущий инструмент является PVD (Phisical Vapor
Deposition), или MEVVA (Metal Vapor Vacuum Arc), или КИБ (конденсация с ионной бомбардировкой).
Инструменты с покрытием PVD появились в начале 80-х годов прошлого столетия.
PVD наиболее успешно улучшает свойства тех режущих инструментов, где технология CVD
неэффективна или бесполезна. Во-первых, PVD реализуется при принципиально более низких температурах, не
превышающих 500 0С, что позволяет покрывать как твердосплавные пластины, так и инструменты из
быстрорежущих сталей. Во–вторых, покрытие PVD может быть нанесено на острую кромку и вследствие
равномерного характера осаждения не вызывает ее притупления. Таким образом, данный тип покрытий может с
успехом использоваться для мелкоразмерных концевых инструментов. В то же время тонкий слой покрытия
PVD не может соперничать с более мощными покрытиями СVD, суммарная толщина слоев которых может
достигать 22–25 мкм, поэтому по сей день уступает им долю рынка сменных неперетачиваемых пластин.
Принципиально отличными от вышеописанных, но также относящихся к классу PVD, являются
покрытия DLC (Diamond Like Coatings). Получаемые при этом углеродные нанопленки близки по свойствам к
алмазу. Такие покрытия обладают очень высокой, превосходящей до 50 раз другие типы покрытий абразивной
износостойкостью. К сожалению, их температурная стабильность и стойкость к окислению ограничены
величиной 300°С, что недостаточно для большинства случаев металлообработки, за исключением резания
алюминия и силумина. Но, благодаря своей абразивной стойкости покрытия, DLC показывают хорошие
результаты при обработке резанием различных композиционных материалов на основе стекло- и
угленаполненных пластиков, находящих все более широкое применение в технике [2; 3].
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Изучению напряженно-деформированного состояния при раздаче посвящено большое количество
работ Е.А. Попова, М.В. Сторожева, А.А. Ильюшина и других исследователей [1, 2, 3], где показано влияние
коэффициента трения на допустимый коэффициент раздачи, упрочнения материала на усилие
формообразования, применения различных вариантов и схем (раздача со сжатием и растяжением),
устойчивость заготовки и др.
Так Поповым Е.А. [1] получено выражение для расчета максимального меридионального напряжения,
возникающего в стенках недеформируемой части заготовки где учтены все параметры формообразования при
раздаче.
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где μ – коэффициент трения; Ru – радиус свободного изгиба; rз – радиус заготовки; s – толщина стенки
заготовки; μ – коэффициент трения; α – угол наклона образующей пуансона.
В работах [4, 5] при проектировании действующих сил на осевое и радиальное направление
координатных осей с использованием уравнения пластичности по гипотезе максимальных касательных
напряжений выведены следующие соотношения:
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где x – координата в меридиональном направлении; l – длина конического участка.
После подстановки численных значений в приведенные выше формулы для заготовки с
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Ru  80 мм;



rз  55 мм;   30 ;   0,3 ; s  3 мм; l=38 мм;  s  270 МПа были получены следующие результаты:
– 280 МПа (формула (1)); – 130 МПа (формула (2)); – 185 МПа (формула (3)). Из приведенных результатов
следует, что в недеформируемой части заготовки в непосредственной близости от очага пластической
деформации, возникают меридиональные напряжения, величина которых превосходит предел текучести
металла (формула (1)), что может вызвать потерю устойчивости в виде возникновения кольцевой складки. По
зависимостям (2) и (3) за очагом деформации меридиональные напряжения не превосходят предела текучести
металла, а их значение по модулю будет увеличиваться по оси заготовки до значения  s при x = rз. Т.е. потеря
устойчивости возможна только на определенном расстоянии от зоны активного формообразования. Как
показывает практика, возникновение кольцевой складки при раздаче обусловлено большим количеством
технологических факторов, и определение зоны их появления ранее не рассматривалось. Однако, определение
границы возможной потери устойчивости заготовки, дает возможность интенсифицировать данный процесс с
наименьшими затратами на изготовление оснастки.
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Machining of titanium is quite difficult and expensive. Heat generated during the process of cutting does not
dissipate quickly, which affects tool life. In the last decade ultrafine-grained (UFG) titanium and titanium alloys has
emerged as an option for substitution for more expensive titanium alloys. Extreme grain refinement can be readily
performed by severe plastic deformation techniques. Grain refinement of a material achieved in this way was shown to
change its mechanical and physical properties. In the present study, the microstructure evolution and the shear band
formation in chips of coarse grained and UFG titanium and titanium alloys machined to different cutting speeds and
feeding rates was investigated. It was demonstrated that an improvement in the machinability can be expected for UFG
titanium and titanium alloys.
Ti-6Al-4Mo alloy has been selected as material for this research. The experiments have been carried out on
ultrafine-grained (UFG) and coarse grained (CG) Ti-6Al-4Mo alloy samples. A method of severe plastic deformation
(multiple forging) was used to obtain high-strength titanium in on ultrafine-grained state. This method does not require
expensive tools and can be utilized with existing technological and press equipment [1].
The machining of Ti-6Al-4Mo alloy in both the coarse-grained (CG) and the UFG states was conducted on a
lathe with a cutting speed in the range of 30–100 m/min. The cutting tool used was made hard alloy material CNMG
120404-MF1, TS2000 from SECO with the geometrical parameters: cutting angle γ = 5º, back angle α = 0º, radius of
nose curvature r = 0.4 mm for machining Ti-6Al-4Mo alloy. The machining experiments were carried out without a
lubricant (dry conditions) with different depths of cut (0.5 – 1.0 mm) and different feed rates (0.05 – 0.2 mm/rev).
Three-dimensional cutting forces (tangential cutting force, radial thrust force, and axial feed force) in turning
were measured using a Kistler 9257B force dynamometer connected to a Kistler 5017B charge amplifier.
Measurement of cutting forces in turning is essential for assessing the performance of the machining process.
Cutting forces therefore provide a basis for process planning, machine tool design and cutter geometry optimization to
minimize production cost and time [2]. Therefore, the measurement of the cutting force is an important parameter in
machining processes to achieve high accuracy and productivity. The cutting force value is primarily affected by: cutting
conditions (cutting speed s, feed f, depth of cut d); cutting tool geometry (tool orthogonal rake angle); properties of
work material.

a)

b)
Figure 1 – Dependences of the main component of the cutting force of a titanium alloy on the cutting speed:
a) – for f = 0.05 mm / rev, b) – for f = 0.2 mm / rev.
Experimental data showed that the cutting force component Fc during processing UFG Ti and Ti-6Al-4Mo
alloy on 15 – 20% higher than when processing CG analogue with different feeds and with a depth of cutting before 0.5
mm. Increased force Fc associated with increased hardness and strength UFG titanium and its alloy after SPD.
The feed force Ff is also higher when processing UFG titanium and its alloy than for the CG samples.
Increased feed leads to an increase in all components of the cutting forces in turning samples. By increasing the
cutting speed of the cutting force component values decrease monotonically. However, the process of decay in the
processing of UFG samples is more intense. This can be explained by a more intense decrease in the strength of the
titanium alloy with respect to the temperature in the processing zone since metals obtained SPD not thermally stable [3].
When processing UFG titanium, not only the values of the components of the cutting force increase, but also
their amplitudes. Fig. 2, the oscillograms received on a dynamometer stand are resulted. The increase in the amplitudes
can be explained by an increase in the strength characteristics of metals in the UFG state. At the same time, the growth
of the amplitude leads to the appearance of auto-oscillations of the system and, as a consequence, to a deterioration in
the quality of the treated surface.
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a)

b)
Figure 2 – The oscillograms of the components of the cutting force (v = 30 m/min, f = 0.2 mm/rev; d = 0.5 mm):
a) – CG, b) – UFG
For power, torque and cutting force calculations, the specific cutting force, or Kc, is used. It can be explained
as the force, Fc, in the cutting direction, needed to cut a chip area of 1 mm² that has a thickness of 1 mm. The Kc value
is different for the six material groups, and also varies within each group [4].

Figure 3 – Dependence of the specific cutting force on feed
The presented experimental results indirectly show that the thermal and deformation processes accompanying
the cutting process activate the beginning of the recrystallization and the growth of the initial grain in the samples with
the UFG structure obtained by the SPD.
To create generalized regularities of machinability conditions, it is necessary to further study the features of the
mechanics of the cutting process of various grades of titanium alloys obtained by the methods of intense plastic
deformation.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДВУХСЛОЙНОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ
ПЛАКИРОВАНИЕМ ПРОКАТКОЙ
Загорянский О.В., аспирант, Драгобецкий В.В., д.т.н., проф.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Применение вместо коррозионно-стойких сталей слоистых металлических композиций данного
назначения, чаще всего двухслойных сталей, позволяет уменьшить расход дорогих коррозионно-стойких
сталей. Известно, что на сегодняшний день для производства коррозионно-стойкого биметаллического проката
главным образом используются плакирование пакетной прокаткой с вакуумированием пакетов [1],
электрошлаковая наплавка, а также плакирование взрывом [2].
Экспериментальная апробация разработанной ранее методики определения оптимальных параметров
получения плакированием прокаткой двухслойного коррозионно-стойкого листового проката (на примере
сочетания сталей 9Г2С и 12Х18Н10Т) и исследование механических свойств двухслойных листов из сталей
этой композиции. В настоящее время к главным задачам в области производства и применения слоистых
металлических композиций следует отнести расширение сортамента и повышение их качества (увеличение
прочности соединения слоев, улучшение геометрических параметров и точности композиций, стабилизацию
механических свойств и структуры, улучшение качества поверхности, в том числе улучшение ее служебных
свойств, и т. д.), а также дальнейшее расширение областей их применения в различных отраслях хозяйства, что
должно базироваться на анализе потребности (существующей и перспективной) в различных видах слоистых
металлических композиций, а также на производственных возможностях действующего технологического
оборудования [3,4].
Комплекс свойств, включающий высокие коррозионную стойкость плакирующего слоя и прочность
основного слоя является основным преимуществом коррозионно-стойких биметаллов перед монометаллами
данного назначения. Коррозионно-стойкая двуслойная сталь обладает в 2-3 раза более высокой
теплопроводностью, чем монометаллические коррозионно-стойкие стали, что определяет их применение для
теплообменной аппаратуры. Параметры плакирования прокаткой назначались с учетом известной модели [5]
расчета оптимальных параметров плакирования, согласно которой в диапазоне скоростей прокатки (2…20 м/с)
и при диаметрах валков 100, 200, 400 и 500 мм, температуре нагрева пакетов 1100…1150 ºС, прочное
соединение получается при степени деформации в первом проходе, равной не менее 45%.
Результаты механических испытаний двухслойных листов, полученных с использованием
разработанной ранее модели для определения оптимальных температурно-скоростных параметров
плакирования прокаткой показали, что значения механических свойств двухслойных листов значительно
превышают минимальные регламентированные стандартом для данного вида проката. Это же справедливо для
прочности соединения слоев в полученных двухслойных листах. Значения прочности на отрыв двухслойных
листов, полученных плакированием прокаткой, максимальны при относительной деформации не менее 45%.
Двухслойная коррозионно-стойкая сталь, где в качестве плакирующего слоя используется аустенитная
коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (наиболее распространенная сталь для плакирующего слоя), а в
качестве основного слоя – низколегированная сталь повышенной прочности 09Г2С (благодаря своей
распространенности и относительной дешевизне), имеет прочность заметно выше по сравнению с
композициями, где в качестве основного слоя применяются низкоуглеродистые стали. Композиция
09Г2С+12Х18Н10Т имеет широкие перспективы использования в различных изделиях и конструкциях, в
первую очередь для работы в средах средней агрессивности при повышенной прочности конструкции.
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ЗНИЖЕННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ ПОВЕРХНІ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ВНАСЛІДОК
УКРУПНЕННЯ ЗЕРНА ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ
Каркова М. 1), к.н.т., Симонова А.А. 2), к.т.н., доц.
1)
Інститут технології та бізнесу в Чеських Будійовіцах (Чеська Республіка)
2)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Одним з найбільш затребуваних, що мають реальне практичне застосування і найбільше фінансування
напрямків нанотехнологій є створення принципово нового класу конструкційних матеріалів, які володіють
істотно більш високими характеристиками механічних властивостей в порівнянні з традиційними аналогами.
Досліджений в даній роботі технічно чистий титан ВТ1-0 з субмікрокристалічною структурою (розмір
зерен 250 нм) був отриманий за допомогою методу всебічного кування.
Оскільки кінцеві вироби з субмікро- і нанокристалічних матеріалів отримують механічною обробкою
різанням, що супроводжується інтенсивним виділенням тепла в зоні контакту інструмент – оброблюваний
матеріал, особливої актуальності набуває вивчення стабільності структури в процесах остаточної технологічної
обробки.
Дослідження впливу режимів різання (швидкості, подачі, глибини різання) на механічні властивості
субмікрокристалічного титану ВТ1-0 проводилися на вертикально-фрезерному верстаті.
Як інструмент використовувалася однозуба торцева фреза з твердосплавного матеріалу ВК8.
Геометричні параметри ріжучої частини фрези: передній кут γ = 0º; задній кут α = 20º; кути в плані φ = 60º, φ 1 =
30º; кут нахилу головної різальної крайки λ = 15º; фаска уздовж головної різальної крайки f = 0,5 мм.
При проведенні експериментальних досліджень параметри режиму різання варіювалися в межах: V =
30 ... 160 м/хв, S = 0,09 ... 0,14 мм/об з постійною глибиною різання t = 0,5 мм.
Досить важливу роль при дослідженні процесів механічної обробки матеріалів з субмікро- і
нанокристалічної структурою грає аналіз мікротвердості, оскільки дана величина є не тільки найважливішою
характеристикою механічних властивостей матеріалів, а й параметром, пов'язаним зі структурним станом
матеріалів, а також напруженим станом поверхневих шарів, що формуються при різанні.
Мікроіндентування проводилося на мікротвердомірі ПМТ-3 з використанням алмазної піраміди
Віккерса. Навантаження на індентер становило 0,49 Н. Значення величини мікротвердості усереднювалися по
9...10 вимірами.
Широко відомо, що механічні властивості субмікрокристалічних (СМК) металів поступово втрачається
при збільшенні розміру зерна. Добре відоме рівняння Холла-Петча [1], яке застосовується для визначення
залежності мікротвердості від розміру зерна:
k
HV  HVo  HV
(1),
D
де HV – мікротвердість (МПа) СМК зразка заданого розміру зерна (D, м), HVo (МПа) та kHV (МПа∙м0,5) є
пів-емпіричними параметрами, значення будуть різними для кожного чистого металу при заданій температурі.
Для побудови рисунку 1 використовуємо отримані у роботі значення мікротвердості, а також значення
наведені іншими дослідниками: для технічно чистого титану [2], для нікелю [3], для ніобію [4]. Вказані
значення були виміряні при кімнатній температурі.

Рисунок 1 – Залежність мікротвердості від розміру зерна для деяких чистих металів із субмікрокристалічною
структурою
Експериментальні результати показали, що при обробці на низьких значеннях швидкості різання і
подачі (V = 30 м/хв і S = 0,09 мм/об) відбувається незначне зниження мікротвердості у зразка з
субмікрокристалічною структурою. Збільшення швидкості різання приводить до стійкого зниження
мікротвердості – її значення при V = 160 м/хв становить 2600 МПа, тобто зменшується в порівнянні з вихідним
значенням на 10%.
У зразку з крупнокристалічною структурою при обробці в усьому діапазоні зазначених режимів
величина мікротвердості залишилася практично незмінною.
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Мікроіндентування зразків, оброблених при використанні аналогічного діапазону швидкостей різання,
але при збільшенні подачі, показав наступне. При зміні швидкості різання від 30 м/хв до 160 м/хв і збільшенні
подачі до 0,14 мм/об спостерігалося стабільне зниження величини мікротвердості в субмікрокристалічному
зразку від 2550 МПа до 2400 МПа.
Рисунок 1 доводить, що рівняння (1) описує експериментальні дані досить добре, причому значення R 2
є 0,856 для Ti, Ni 0,989 для і 0,995 для Nb. Можна бачити, що дані, отримані нами досить для Ті, добре
узгоджуються з даними інших дослідників [2]. У міру того як дані [2] відхиляються від лінійного тренда в рис.1
в середньому інтервалі розмірів зерен (особливо, якщо в порівнянні з даними, отриманими для Ni і Nb),
наступні параметри рівняння (1) взяті в цій роботі, оцінюється за допомогою двох наших виміряних точок
даних: HVo = 1690 MПa, kHV = 0,351 MПa∙м0,5 з невизначеністю в розрахункової величини HV ±10% (див.
пунктирну лінію на рис.1).
Результати розрахунків за формулою пробних (1) для мікротвердості наведені в таблиці 1. Можна
бачити, що при легких умовах обробки, як розмір зерна і мікротвердості залишаються незмінними. З іншого
боку, в жорстких умовах обробки вихідного розміру зерен поверхні збільшується за рахунок коефіцієнта 2,74, в
той час як мікротвердість вихідної поверхні знизиться на16%.
Таблиця 1 – Розрахункові розміри поверхні зерна і мікротвердість поверхні чистого Ti при механічній
обробці із різними умовами
Умови обробки
s, мм/об
V, м/хв
D, нм
HV, МПa
Без обробки
--100
2800
«Легкі»
0,09
30
100
2800
«Важкі»
0,14
160
274
2360
На рисунку 2 значення розраховуються за формулою (1). Значення мікротвердості як функція глибини
нижче оброблюваної поверхні показані для «жорстких» умов обробки. Як видно з рисунку 2, що на глибині 40
мкм нижче оброблюваної поверхні пом'якшення стає незначним (близько 3,5% від початкового значення
необроблюваної деталі).

Рисунок 2 – Залежність мікротвердості від глибини нижче оброблюваної поверхні
Отримані результати можуть свідчити про нестабільність структурного стану отриманих інтенсивною
пластичною деформацією зразків технічно чистого титану ВТ1-0 і можливому процесі низькотемпературної
рекристалізації його структури, що протікає внаслідок теплового впливу при механічній обробці різанням.
Для забезпечення високого рівня фізико-механічних властивостей функціональних виробів з субмікроі нанокристалічного титану, одержуваних механічною обробкою, необхідно визначення області раціональних
режимів різання, які забезпечать стабільність субмікро- і наноструктури металу під впливом динамічного
теплового поля в зоні різання.
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ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ВУГЛИЦЕВИХ НАНОТРУБОК В ХІМІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ
Красільнік С.В., студ., Устименко В.А., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вуглецевими наноструктурами прийнято вважати вуглецеві матеріали, які мають хоча б один із
розмірів величиною в 100 нм. До числа вуглецевих наноматеріалів належать фуллерени, фуллерити і
нанотрубки, вони активно досліджуються як унікальні об'єкти нанотехнології. Властивості даного виду
молекул незвичайні і багато в чому унікальні [1; 2].
Вуглецеві нанотрубки (ВНТ) – це протяжні циліндричні структури діаметром від одного до декількох
десятків нанометрів і завдовжки до декількох сантиметрів (рис. 1).

Рисунок 1 – Побудова моделі нанотрубки: а) графітовий шар та стрічка; б) нанотрубка [3]
Найбільш просто вуглецеву нанотрубку можна описати за допомогою вектора, що з'єднує два атоми на
графітовому аркуші. Циліндр виходить при згортанні даного листа таким чином, щоб поєднувалися початок і
кінець такого вектора. ВНТ поділяються:
 за кількістю стінок (одно- та багатостінні);
 за структурою («російська матрьошка», шестигранна призма, сувій).
Вуглецеві нанотрубки володіють важливою властивістю – здатністю змінювати свою провідність при
адсорбції чужорідного атома або молекули. Величина зміни провідності залежить від числа адсорбованих
атомів. Зміну провідності нанотрубки можна використовувати для визначення концентрації хімічних речовин в
просторі, що оточує нанотрубку. Приєднані функціональні групи (радикали) утворюють шар навколо
нанотрубки, який реагує на приєднання певного чужого атома або молекули. Підбираючи склад шару, можна
вимірювати концентрацію досить складних молекул, в тому числі ДНК.
Вельми перспективним видається використання нанотрубок в хімічній технології, що пов'язано, з
одного боку, з їх високою питомою поверхнею і хімічною стабільністю, а з іншого боку, з можливістю
приєднання до поверхні нанотрубок різноманітних радикалів, які можуть служити в подальшому або
каталітичними центрами, або зародками для здійснення різноманітних хімічних перетворень. Ця властивість
вкрай важлива, якщо розглядати вуглецеві нанотрубки як елементи армуючої фази полімерних композиційних
матеріалів.
З технологічної точки зору ВНТ хороші тим, що мають стабільні параметри і високі щільності струму
емісії. Рекордсменами емісійних властивостей є одностінні трубки. Це пов'язано з тим, що діаметр їх істотно
менше багатостінних, а напруженість поля зростає обернено пропорційно радіусу вістря [3; 4].
Розглянуті приклади застосування електронних нанотрубок далеко не вичерпують їх потенціалу.
Інтенсивно досліджується створення на основі ВНТ суперконденсаторів, літієвих батарей та інших приладів;
матриці з вуглецевих трубок сприяють загоєнню травм головного мозку. Таким чином, вуглецеві структури
відкривають широке поле діяльність для майбутніх досліджень.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОМИННОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕГКИХ БРОНЕАВТОМОБИЛЕЙ С V-ОБРАЗНЫМ
ДНИЩЕМ
Леонтьева Л.С., студ., Шлык С.В., к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Договор о запрещении распространения наземных мин (в т.ч. противотанковых) от 1999 года не снизил
их глобальное применение, так как, по оценкам, свыше 100 млн. мин установлены в 60 странах по всему миру.
Наземные мины активно используются и в ходе современных конфликтов [1]. За 2015 г. зафиксировано 178
инцидентов, связанных с подрывом противотанковых мин, из них 97 – в Украине [2]. За период с января по
июнь 2016 г. число жертв подрыва противотанковых мин во всем мире составило 220 человек, из них 82 в
Украине (32 погибших, 50 раненых) [3]. По этим причинам функция противоминной защиты является
обязательным условием для боевых машин, бронетранспортеров и других транспортных средств,
эксплуатируемых в зонах боевых конфликтов.
На сегодняшний день фактическим стандартом для бронированных транспортных средств военного
назначения является соответствие классу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – защищённый от подрыва и
атак из засад). Противоминная защита ТС этого класса обеспечивается V-образной (клиновидной) формой
нижней части корпуса (рис. 1), повышенной прочностью днища и применением энергопоглощающих сидений.
Договор по стандартизации NATO AEP-55 STANAG 4569 [4] определяет необходимой для таких ТС защиту
экипажа при подрыве противотанковой мины фугасного действия под любым из колес или гусеницей и под
центром днища (табл. 1).

Рисунок 1 – Бронеавтомобили с V-образным (клиновидным) днищем
Таблица 1 – NATO AEP-55 STANAG 4569 – Уровни противоминной защиты пассажиров
логистических и легких бронированных транспортных средств
Уровень
Гранатная и минная угроза
Детонация под днищем автомобиля ручных гранат, подрыв неразорвавшихся кассет осколочных
І
боеприпасов и других малых противопехотных взрывчатых боеприпасов.
Детонация взрывоопасного устройства (ВОУ) фугасного действия 1а, 2а, 3а, 4а – подрыв под
ІІ
любым из колес транспортера
с массой тринитротолуола 6 кг
Детонация ВОУ фугасного действия с массой тринитротолуола
III
1b, 2b, 3b, 4b – подрыв под
8 кг
транспортером в центре
Детонация ВОУ фугасного действия с массой тринитротолуола
IV
машины
10 кг
Анализ с применением метода конечных элементов (МКЭ) широко используется в исследованиях,
связанных с оборонной промышленностью, таких как высокоскоростное соударение и проникновение. ANSYS
AUTODYN – аналитический инструмент для решения задач в явной постановке для моделирования сложной
нелинейной динамики твердых тел, жидкостей, газов и их взаимодействия. Процесс детонации в данном случае
численно описывается общей системой дифференциальных уравнений. Уравнения состоят из законов
сохранения массы, импульса, энергии, дополнительных уравнений и вещественных моделей взрывчатого
вещества [5]. Произведен расчет противоминной защиты кузова легкого бронированного автомобиля с Vобразным днищем при подрыве взрывчатого вещества массой 6, 8, 10, 14 и 20 кг в тротиловом эквиваленте.
Материал кузова – 10-мм бронелисты из стали Quardian 500, широко применяемой в современных
многоцелевых бронированных ТС. Основные свойства материала приведены в таблицах 2, 3.

C
0,3

Твердость,
Бринелль
480 – 540

Si
0,4

Таблица 2 – Химический состав (макс. %) стали Quardian 500
Mn
P
S
Cr
Ni
Mo
1,2
0,015
0,01
0,8
1,2
0,6

B
0,005

Таблица 3 – Основные механические свойства стали Quardian 500
Ударная вязкость (надрез
Предел текучести,
Предел прочности,
Удлинение А50,
V, -40°С (мин)), Дж
МПа
МПа
%
20
1250
1400 – 1800
7

83

а
б
в
Рисунок 2 – Эпюры распределения эквивалентных напряжений в кузове бронеавтомобиля при моделировании
подрыва заряда ВВ:
а – 20 кг центром днища; б – 20 кг под передним левым колесом; в – 8 кг под задним левым колесом
Как видно из полученных эпюр, в случае моделирования подрыва заряда ВВ под центром днища
эквивалентные напряжения равномерно распределяются по нижним и боковым стенкам кузова. При
моделировании подрыва под передним (заряд ВВ расположен под моторным отсеком автомобиля впереди
переднего края кузова) и задним (заряд расположен под кузовом) колесами наибольшие напряжения
образуются в верхней части кузова в основном за счет затекания внутрь кузова ударной волны. При этом в
последнем случае начиная с массы ВВ, составляющей 8 кг, в днище кузова начинают возникать разрушения.
Разрушения кузова при подрыве сравнительно небольших масс ВВ под задним колесом обусловлены
недостаточным рассеиванием ударной волны и, как следствие, возникновения пятна (рис. 3), на котором
достигаются высокие значения напряжений, превышающих предел текучести материала кузова. В этом случае
работа пластической деформации (равная работе зарождения трещины) значительно превышает таковую при
моделировании детонации зарядов бо́льших масс под передним колесом и центром днища автомобиля (рис. 4).

Рисунок 3 – Эпюра распределения напряжения текучести при моделировании подрыва заряда ВВ массой 8 кг
под задним левым колесом
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Рисунок 4 – Эпюры работы пластической деформации в кузове бронеавтомобиля при моделировании подрыва
заряда ВВ:
а – 20 кг центром днища; б – 20 кг под передним левым колесом; в – 8 кг под задним левым колесом
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ОБЗОР СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ
Литвиненко О.В., аспирант, Пузырь Р.Г., к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Существует несколько способов изготовления имплантатов: фрезерование, обработка давлением, методы
порошковой металлургии, литьё. Каждому способу присущи свои достоинства и недостатки, однако наиболее
оптимальным можно считать один из методов обработки давлением, а именно, - горячее пластическое
деформирование.
Литье является одним из способов изготовления протезов из сплава стали, золота или хромокобальта.
Для расплавления стальных и кобальтохромовых сплавов применяются высокочастотные литейные установки,
обеспечивающие хорошее качество отливок. Лабораторное изготовление имплантатов из КХС обычно не
представляет трудностей. Отливка же имплантатов из титановых сплавов является более сложной по
следующим причинам: при нагреве в воздухе титан взаимодействует со всеми газами, а в расплавленном виде
реагирует и с обмазочным материалом. Технология литья обусловливает необходимость плавления сплава и
заливки форм в вакууме, а также применение нетрадиционных высокоогнеупорных форм. В связи с этим
изготовление стоматологических имплантатов из титана с хорошим качеством поверхности достигается лишь в
заводских условиях. Отлитые имплантаты проходят рентгеноструктурный контроль, при котором выявляют 5 –
8 % брака.
Фрезерование пластиночных имплантатов оправдано только в стадии разработки новых конструкций из
титана. Из-за высокой твердости КХС фрезерование нецелесообразно. При массовом производстве
фрезерование имплантатов из листа металла экономически не оправдано. Изготовление винтовых,
цилиндрических имплантатов возможно в основном токарной обработкой. Метод порошковой металлургии
имеет большую производительность, однако монолитность сплава составляет около 95 %, что пока не
соответствует медицинским требованиям. Проводятся специальные исследования, направленные на увеличение
плотности спеченных сплавов, что позволит использовать этот высокопроизводительный метод для
изготовления стоматологических имплантатов.
Горячая штамповка является одним из основных способов обработки металлов, в том числе титана и
КХС. Однако следует учитывать, что имплантаты — изделия малых объемов, а при нагреве газопоглощаемость
увеличивается, поэтому установлены очень строгие требования к технологическому режиму. Оборудование для
штамповки весьма дорогое и сложное, поэтому применение его обосновано только при изготовлении очень
ответственных деталей в массовом объеме.
Способ электрохимической обработки позволяет в один технологический этап получить готовый
имплантат необходимой формы и заданных размеров с нужной шероховатостью поверхности. При этом
заусеницы не образуются, электрод-инструмент не изнашивается, высокая производительность метода не
зависит от физико-механических характеристик обрабатываемого материала. Гибкость процесса производства
позволяет автоматизировать изготовление различных стоматологических имплантатов и тем самым снизить их
цену и сделать доступными для больных. Данный способ имеет широкие возможности и перспективу.
Швейцарская фирма «Ambitec SA» уже изготавливает титановые имплантаты по этому способу.
Штамповочно-фрезерный способ технологически более прост и при выпуске изделий большими
партиями экономически обоснован. При изготовлении имплантата указанным способом требуемый химический
состав и физические свойства металла полностью сохраняются.
На сегодняшний день одной из главных проблем в использовании имплантатов является перелом самого
импланта, а также фиксирующих винтов. Поэтому, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том,
что полученные импланты обладают недостаточной прочностью в резьбовой части, независимо от метода их
получения, т.е. фрезерования, обработки давлением, методов порошковой металлургии и литья. Настоящая
проблема является актуальной и требует дополнительных исследований в области технологий изготовления и
механических свойств используемого материала.
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МЕХАНИКА РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН НА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ФРЕЗАХ С ИЗНОСОСТОЙКИМ
ПОКРЫТИЕМ
Любовский А.Н., студ., Зобенько А.А., студ., Наумова Е.А., ассистент
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Наиболее
характерным для твердосплавных фрез является образование продольных
(перпендикулярных режущей кромке) и поперечных (параллельных режущей кромке) трещин на передней
поверхности и хрупкое разрушение режущей части инструмента в виде выкрашиваний и сколов.
Образование трещин в режущей части твердосплавного инструмента, являющихся причиной
возникновения сколов и выкрашиваний, связывается с усталостным разрушением твердого сплава в результате
воздействия переменных силовых и особенно тепловых нагрузок [1].
Исследования, показанные в работе [2], показали, что для инструмента с покрытием при торцовом
фрезеровании характерно образование большого количества продольных трещин в покрытии на некотором
удалении от режущей кромки в первые минуты резания. В дальнейшем формируется несколько продольных
трещин в инструментальной основе, которые выходят на режущую кромку. Отмечается, что появление трещин
на контактных площадках инструмента с покрытием происходит быстрее, чем для инструмента без покрытия,
но скорость их роста значительно меньше. Кроме того, на контактных площадках инструмента возникают
поперечные трещины в инструментальной основе и сетка трещин в покрытии. По мнению автора, причиной
образования продольных трещин в инструментальной основе режущего клина является прорастание
продольных трещин из покрытия в основу.
Для режущего инструмента с покрытием TiN износ на передней поверхности начинается с образования
продольных трещин в материале покрытия на некотором удалении от режущей кромки (рис. 1) [3].

Рисунок 1 – Схема образования трещин и вид контактных площадок на передней поверхности торцовых фрез с
пластинами из МК8 с покрытием TiN
В связи с тем, что сейчас все большее распространение получают наноструктурированные
многослойные покрытия, состоящие из нескольких основных слоев, разделенных тонкими промежуточными
слоями, технология нанесения позволяет придать им характеристики, необходимые для конкретных условий
обработки, и гарантировать, что покрытие эффективно дополняет физико-механические свойства основы из
твѐрдого сплава. В многослойном покрытии каждый износостойкий слой выполняет свою функцию,
улучшающую эксплуатационные свойства режущей кромки. Варьируя составом и толщиной слоев, можно
создать режущие кромки из твѐрдых сплавов, предназначенные для обработки определенной группы
материалов для выполнения конкретных операций, либо универсальные в применении для различных
обрабатываемых материалов и технологических операций обработки [4].
Таким образом, замена традиционных износостойких покрытий наноструктурированными и
оптимизация параметров эксплуатации таких покрытий при фрезеровании является актуальной задачей и
требует изучения механики разрушения с использованием конечно-элементного метода.
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АНАЛІЗ ВДОСКОНАЛЕНИХ СПОСОБІВ ХОЛОДНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ
ДОВГОВІСНИХ ЦИЛІНДРІВ
Пєтріков А.В., студ., Шаповал О.О., к.т.н. доц., Дика Л.Е., асистент
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В представленій роботі розглянуто і проаналізовано два вдосконалених способу холодного видавлювання
порожнистих циліндрів, які без задійснення специфічного обладнання, на основі вже відомих, але застарілих
способів дозволяють підвищити точність виготовляємих виробів, зменшити кількість пробних заготовок шляхом
виключення деяких додаткових операцій та спрощеного процесу налагодження.
Для реалізації описаного нижче способу розглянемо удосконалений штамп, який призначений для
зворотнього або комбінованого видавлювання циліндричних виробів у вигляді оболонок. Штамп являє собою
блок з направляючими колонками (рис.1). Він містить циліндричну матрицю 1 з верхнім зовнішнім скосом, кут
конусності якого 15º, розміщений в матрицеутримувачі 2, жорстко закріплений в ньому гайкою 3.
Матрицеутримувач 2 закріплений на нижній плиті 4 за допомогою чотирьох регулювальних клинів 5, в яких
розміщені кріпильно-регулювальні болти 6. Регулювальні клини 5, розташовані всередині опорного кільця 7,
взаємодіють з плоскими фасками 8 на матрицеутримувачі 2. Під головкою 9 кріпильно-регулювального болта 6
над регулювальним клином 5 виконаний фланець 10, на верхній поверхні 11 якого нанесена ділильна шкала 12,
відлік якої проведено від ризки 13, нанесеної на верхню площину регулювального клина 5. Для підйому
регулювального клина 5 вгору при центруванні матриці 1 щодо пуансона 14 на кріпильно-регулювальний болт
6 навернена виштовхуюча гайка 15 з контргайкою 16. На кріпильно-регулювальний болт 6 між виштовхуючою
гайкою 15 і регулювальним клином 5 надітий упорний підшипник 17, який туго затискає регулювальний клин 5
на кріпильно-регулювальному болті 6, виключаючи поздовжній люфт.

Рисунок 1 – Штамп для видавлювання порожнистих довговісних оболонок
Щоб уникнути поперечного зсуву матриці 1 щодо матрицетримача 2, на притискній гайці 3
матрицетримача виконаний циліндричний бурт 18, що входить при затиску матриці 1 в кільцеву проточку 19
матрицетримача 2 по ковзній посадці. При видавлюванні виробу така конструкція дозволяє додатково
затискати верхню стінку матриці, збільшуючи її стійкість.
В торцеву проточку 20 матрицетримача концентрично матриці вміщено поворотне кільце 21, на якому
укріплений штифт 22, який є покажчиком градієнта різниці товщини стінок і одночасно ручкою для повороту
кільця 21. На верхній площині поворотного кільця 21, в кожній його чверті, що відповідає кількості
регулювальних клинів в штампі, нанесена нерівномірна (синусоїдальна) інформаційна шкала 23. Покажчик
градієнта різниці товщини стінок 22 розміщений на радіальній лінії поворотного кільця 21, що розділяє
розмірні чверті інформаційної шкали 23.
Пуансон 14 в пуансонотримачі 24 закріплений до верхньої плиті 25 жорстко без зміщення за
допомогою цанги 26, проміжної втулки 27 і гайки 28. На нижній плиті 4 прикріплені дві стійки 29 з
обмежувальними гайками 30, на яких розміщена знімна планка 31 зі знімачем 32, які підтримуються
пружинами 33 [1].
Розглянутий штамп був удосконалений зі штампу для видавлювання виробів типу тонкостінних
циліндрів [2], а як базовий інструмент для подальшого вдосконалення був прийнятий штамп для видавлювання
виробів типу тонкостінних циліндрів [3].
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Недоліком зазначених штампів [2], [3] є зниження точності регулювання різниці товщини стінок у
виробах при значній її амплітуді або при видавлюванні деталей зі складним профілем, що вимагають високої
точності по різниці товщини стінок в різних її поперечних перетинах, через порушення сполучень поверхонь
клинів і матрицетримача; незручність регулювання положення матриці щодо пуансона, оскільки для
переміщення матриці необхідно відвертати кришку, а потім при пробному видавлюванні туго її загортати. Крім
того, точність налагодження штампа невисока (внаслідок люфтів в різьбових з'єднаннях регулювальних болтів),
що веде до зниження точності виробів.
Розглянутий штамп (рис.1) дає можливість з першого видавленого зразка з високою точністю
відцентрувати інструмент, який працює під навантаженням. Для перевірки результату видавлюють ще одну
заготовку з вимірами та налаштуванням згідно з детальним описом [4, 5]. Після остаточного центрування
інструменту для усунення зміщення матрицетримача кріпильно-регулювальні болти затягують з однаковою
силою.
Для реалізації наступного способу вихідну заготовку отримують рубкою прутка і піддають її
калібруванню. Потім проводять видавлювання та витяжку. Здійснюють формування придонної циліндричної
частини стінки та донної частини в матриці. Діаметр зазначеної матриці менше діаметра деталі на величину
пружної деформації стінки в придонній частини деталі. Запропонований спосіб може бути використаний,
наприклад, при виготовленні корпусів телескопічних стійок підвісок транспортних засобів (резервуарів
амортизаторів).
Як базовий, розглядається спосіб виготовлення порожнистих деталей, які мають стінку і дно, теж
містить в собі рубку заготовок, калібрування, видавлювання, витяжку та формування придонному циліндричної
частини стінки і донної частини [6-7]. За вказаним способом вихідну заготовку, отриману рубкою прутка,
піддають калібруванню в матриці впливом пуансона. В наступній операції формоутворення напівфабрикат
піддають видавлюванню і потім проводять операцію витяжки з пропорційним зменшенням товщини стінки.
Недоліком даного способу є знижена якість виготовлення деталей, що обумовлено нестабільністю
виконання геометричних розмірів придонної частини при деформації заготовки через витіснення металу в дно
деталі з утворенням виступу. Іншим недоліком є незабезпечення прямолінійності стінки у придонній частині
деталі на ділянці деформації при видавлюванні дна з формуванням внутрішнього профілю через стиснуторозтягнутий об'ємний напружений стан придонної частини деталі при її деформації.
Пропонований спосіб виготовлення порожнистих тонкостінних деталей дозволяє отримати у деталі
якісний прямолінійний зовнішній контур одного діаметра. Це дозволяє розширити технологічні можливості
способу шляхом виключення додаткової остаточної операції в придонній частині різанням, яка необхідна була
для приведення зовнішнього діаметра деталі до одного діаметру.
У порівнянні з базовим способом [5, 8], пропонований спосіб дозволяє підвищити якість одержуваних
деталей шляхом виключення відхилення від прямолінійності зовнішньої придонної частини щодо стінки деталі
та розширити технологічні можливості шляхом видавлювання дна і зовнішній придонній поверхні, що
виключає необхідність виконання додаткової остаточної операції [6].
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПОХИБОК ПІД ЧАС
ВИКОНАННЯ РОЗДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПНЕВМОУДАРНОГО ШТАМПУВАННЯ
Ясько С.Г., аспірант, Фролов Є.А., д.т.н., проф.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Спосіб виготовлення листових деталей шляхом розділення матеріалу на штамповій оснастці, у якої у
якості робочого середовища використовується поліуретан, полягає в тому, що заготовка у вигляді листа
піддається фізичному впливу з боку жорсткого середовища (копір-матриця) і з боку еластичного середовища
(поліуретан-пуансон ), у результаті чого після відділення матеріалу заготівка приймає форму і розміри копірматриці.
Наявність еластичної матриці і короткочасність прикладання навантаження визначають своєрідну
схему напружено-деформованого стану (НДС) в процесі розділення. Уже в початковий момент прикладення
навантаження відбувається певний прогин заготовки і незначне заглиблення ріжучої кромки в оброблюваний
матеріал. При подальшому русі заготовки в різні моменти часу НДС в зоні деформації весь час змінюється,
тому представляється можливим здійснити тільки якісний аналіз цього стану до моменту руйнування.
Дослідженнями впливу різних чинників на точність пневмоударного штампування встановлено, що
розсіювання розмірів при виконанні операцій вирубки-пробивання знаходиться в прямій залежності від
геометричних розмірів деталі і товщини матеріалу, що штампується [1].
В результаті розробки класифікатора виробничих похибок при виконанні розділових операцій
пневмоударного штампуванням визначені причини виникнення цих похибок, їх характер і ступінь впливу.
Встановлено, що домінуючим фактором, що впливає на точність пневмоударного штампування є
похибки спрацювання копір-пуансона (матриці).
Встановлено, що в міру спрацювання спостерігається монотонне зміщення центру групування і
збільшується розсіювання розмірів.
Встановлено три періоди спрацювання ріжучих елементів штампа: уповільнений, нормальний і
прискорений. При цьому до появи на поверхні деталі задирки зміщення центру групування йде повільно і
досить рівномірно.
В межах штампування партії деталей до 10 тис. шт.. відсутній період припрацювання, а також не
спостерігається період прискореного спрацювання, що має місце при штампуванні на спеціальній оснастці. Це
можна пояснити специфікою процесу пневмоударного штампування, що відрізняється високими швидкостями
деформування і застосуванням у якості одного з робочих елементів (матриці або пуансона) еластичного
деформуючого середовища (поліуретану) [2–4].
На відміну від штампування з застосуванням спеціальних, універсально-збірних і спеціалізованих
штампів в процесі пневмоударного штампування зміна розмірів деталей як при вирубці, так і при пробиванні
відбувається в бік збільшення.
Встановлено, що між величиною розсіювання розмірів деталей, товщиною матеріалу і їх
геометричними розмірами існує функціональна залежність, що з достатньою для практичного застосування
адекватністю наступною формулою для визначення середнього значення (математичного очікування) величини
середнього відхилення розміру x :
X  aDmSn

(1)

де
X – середнє значення розсіювання розмірів x ; D – діаметр деталі, мм; S – товщина
матеріалу, що штампується, мм; a – постійний коефіцієнт; m и n – показники ступеня.
Для сталі 08кп: a =6,5, m =0,16, n =0,3.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Захарченко Р.В., старш. викладач
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Вдосконалення, ускладнення та збільшення різноманітності технічних об’єктів потребує підвищення
вимог до ефективності їх функціонування. Це створює умови та потребу ускладнення систем керування,
розробки нових алгоритмів роботи та оцінки систем і процесів. Розв’язання завдання отримання адекватних
моделей об’єктів керування у загальному випадку здійснюються на основі теорії ідентифікації. При
розв'язуванні задачі ідентифікації в умовах недостатньої апріорної інформації про об'єкт та похибки
вимірювань вхідних та вихідних сигналів поширені методи регресійного аналізу є малоефективними. Точність
існуючих методів залежить від наявності певних відомостей стосовно особливостей сигналів, зокрема щодо
закону розподілу випадкової похибки вимірювань. Дослідження та розробка нових методів ідентифікації, що
малочутливі до рівня апріорного опису властивостей сигналів є актуальною на сьогоднішній день.
Інтегрований метод найменших квадратів забезпечує зменшення розкиду значень функціоналу, не
зменшуючи його кривизни в зоні екстремуму. Це можливо зробити для незглажених
X , Y шляхом
додаткового усереднення по множині квазістатистично незалежних функціоналів, близьких до
середньоквадратичного [1]. Такими функціоналами можуть бути зсунуті у часі t на інтервал  середні
T

1
 (t) (t  )dt
 . Усереднюючи їх на інтервалі [ 1 ,1 ] отримуємо критерій:
добутки
T 0
I
де ( ) – функція ваги.
Необхідною умовою мінімуму

1

1

2 1

T

( )   (t)   (t   )dtd
0

I по ̂ k , k  1, n є:

I
k

 0, k  1, n

з чого витікає система нормальних рівнянь:

A  ˆ  B,
1 з елементами bk .
Вибір вагової функції  (m) функціоналу виконується за зовнішнім показником I .  (m) знаходиться
у класі симетричних відносно m  0`фінітних функцій:




m
 
 ,

(m)  (1

m
кр


m )  1  cos
де      ,   0,   , mкр – визначається за умови додатної визначеності матриці A .
Розв’язок заданої вище системи дає шукану оцінку ˆ :
де A – матриця n  n з елементами aik ; B – матриця-стовпчик n

ˆ  A1  B
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СЕКЦІЯ № V
ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ОЦІНОЧНОГО КРИТЕРІЮ ДЛЯ АВТОБУСНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Плічко А.Ю., аспірант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Система міського пасажирського транспорту є динамічною та здатною до саморозвитку. Для
удосконалення в цілому її функціонування потрібно розглядати сукупний вплив факторів різного характеру
(технічні, економічні, соціальні, природні), оцінюючи їх роль та значимість за допомогою відповідного
кількісного критерію. Важливим завданням є покращення якості автобусних перевезень при існуючих ринкових
умовах, за наявності жорсткої конкуренції між державним та приватним транспортом. Необхідно значно
вдосконалити поточну організацію роботи автобусів та оперативне управління ними на лінії. Для цього
попередньо мають чітко визначатися існуючі реально пасажиропотоки в місті, бо саме на таких чисельних
даних більш достовірно будуть встановлені засоби їх регулювання, вибрано тип, кількість та раціональні форми
руху автобусів.
В умовах перехідної ринкової економіки, коли в конкурентне суперництво вступають різні категорії
власників рухомого складу, важливим є така побудова транспортного процесу, яка відповідає вимогам усіх його
учасників, тобто функціонує за концепцією соціально-етичного маркетингу.
Оскільки така концепція в рівній мірі стосується пасажирів, автотранспортних підприємств і
суспільства, було розроблено відповідний узагальнений критерій оцінки якості автобусних перевезень. Його
структурою передбачено, що сумарні витрати коштів УВ, вищеназваними учасниками транспортного процесу,
в результаті покращання організації перевезень проявлятимуть тенденцію мінімізуватися, задовольняючи
пасажиропотік у просторі та часі, тобто:

 В  Вnep  Bek  min
де Bnep – соціальні витрати, пов’язані з витраченим часом пасажирами в автобусному сполученні; B ek –
експлуатаційні витрати автотранспортного підприємства;
Оціночний критерій дозволяє визначити компроміс інтересу перевізника і пасажира (рис. 1).

Рисунок 1 – Принципова схема пошуку компромісу затрат пасажира та перевізника
Сідлоподібна крива будується для різних варіантів вартості пасажиро-години і годинних затрат
транспортного підприємства на виконання перевезень. Точка перетину кривої показує зону оптимальності за
Парето, при виході з якої зростуть витрати перевізника або пасажира.
Оціночний критерій вносить зручну послідовність і системність у дослідження організації та підвищення
якості автобусних перевезень, бо високою загальною універсальністю забезпечує кращу придатність оцінки
впливу на якість автобусних перевезень, кількісно та якісно визначати відповідні показники для заданих
наперед передумов: окремі маршрути міської системи, змінні в часі пасажиропотоки, тип рухомого складу та ін.
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АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Орел В. М., к.т.н., Плічко А. Ю., аспірант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Транспортна система України представлена практично усіма видами наземного (залізничний,
автомобільний), водного (морський, річковий), повітряного (авіаційний, вертолітний) і трубопровідного (нафтоі газо- та аміакопроводи, транспортування хімічних речовин) транспорту. Розвинений також комунальний
транспорт.
Слід відзначити велику роль національного транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) не тільки як
інфраструктури зовнішньоекономічних зв'язків України, а й як важливої складової глобальної транспортнокомунікаційної системи, що забезпечує динамічний розвиток світової торгівлі (наша держава знаходиться в зоні
розгалуженої системи міжнародних транспортних коридорів - МТК). Разом з тим в Україні зростаючий попит
на транспортне обслуговування супроводжується підвищенням вимог до його якісних характеристик.
Зміцнення і оновлення матеріально-технічної бази транспортної галузі, доведення її до європейських і
світових стандартів повинні супроводжуватися модернізацією відповідної нормативно-правової бази,
адаптацією чинних законів і підзаконних актів до вимог ЄС, що, в свою чергу, сприятиме не тільки подальшому
зростанню обсягів вантажних і пасажирських перевезень, але і поступової інтеграції транспортної системи
України до міжнародних мереж [1].
За роки незалежності в Україні значно (на 1141 км, або майже на 5%) зменшилася протяжність
експлуатованих залізничних шляхів, проте зросла частка електрифікованих (з 35,6% у 1990 році до 58,9% в
2014 р). З більш ніж 4 тис. км водних шляхів до 2,15 тис. км зменшилася протяжність річкових водних артерій,
що використовуються для перевезення вантажів і пасажирів.
Ростуть загальна протяжність автомобільних доріг і частка доріг з твердим покриттям (з 93,7% у 1990
році до 97,8% в 2015 р). Тим часом дуже повільно збільшується протяжність автомобільних доріг, віднесених
до автобанів, або тих, які мають I або II категорії. На сьогодні в Україні є лише 280 км швидкісних
автомобільних доріг, що відповідають усім міжнародним нормам: це автомагістраль Київ-Бориспіль та (на
окремих ділянках) дорога Київ-Одеса. Наявність автомобільних доріг I і II категорій становить близько 9%, і
лише 2,2 тис. км з них побудовані за параметрами I категорії.
Основною проблемою авіаційного транспорту, що вимагає якнайшвидшого вирішення, є технічне
невідповідність вітчизняних аеропортів стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) та
Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (IATA). Пропускна здатність терміналів і кількість місць для
паркування повітряних суден не достатні. Капітальні будівлі і споруди (в тому числі злітно-посадочні смуги,
руліжні доріжки та перон-вокзальні комплекси) потребують негайної реконструкції.
Разом з тим поступове відкриття ринків Европи та Північної Америки для Україні висуває нові вимоги
до її транспортної інфраструктури. Звертає на себе увагу поступове відродження попиту на авіаційні
перевезення, де зростає частка внутрішніх польотів громадян. Цьому сприяють оновлення державних
аеропортів, а також відкриття авіаційного сполучення в декількох обласних центрах України.
Дуже важливі зміцнення транспортної інфраструктури (перш за все, в частині збільшення її пропускної
здатності) на напружених напрямках руху залізничного та автомобільного транспорту до Криму), а також
залізниці Київ - Трипілля - Миронівка; розвиток паралельного залізничного напрямку Знам'янка - Долинська Миколаїв - Херсон, автомобільних доріг державного значення (зокрема, Львів - Броди, Львів - Тернопіль,
Вінниця - Київ, Київ - Чоп, Київ - Одеса, Київ - Ковель - Ягодин, Стрий - Кропивницьк - Знам'янка, Одеса Рені), Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва.
Стан автомобільних доріг можна покращувати на засадах більш активного використання при їх
будівництві та експлуатації концесії [2]. Для активізації цього процесу і впровадження світового досвіду
будівництва і експлуатації автомобільних доріг на принципах державно-приватного партнерства в Закон
України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» внесені зміни, які полягають,
головним чином, в тому, що тепер дозволяється співучасть концесієдавця (держави) у фінансуванні
будівництва та експлуатації автомобільних доріг, що підтверджується висновком спеціальної угоди. У той же
час аналіз свідчить, що в Україні процес будівництва автомобільних доріг на основі концесії не отримує
поширення. Перш за все, це пов'язано з тим, що у держави не вистачає коштів на спорудження паралельно з
концесійної автомобільної дорогий безкоштовної для користування, без чого встановлювати плату за основну
дорогу заборонено.
Транспортна стратегія України на період до 2020 року в частині захисту навколишнього природного
середовища та зростання енергоефективності передбачає: зменшення на 30% обсягів викидів шкідливих
речовин в атмосферу, а також зниження на 15-20% енергоємності автомобільного транспорту з 43,6 г умовного
палива на 1 ткм до 34,8, а залізничного – відповідно, з 10,32 до 8,75.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF TRANSPORT ACTIVITIES BY MEANS OF USING OF OUTSOURCING
Gjok Gyurkan, Cucurova University, Adana, Turkey, S. Koretskaya
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Actuality of the paper. The implementation of outsourcing starts as companies having financial difficulties
forwards its non-directly associated activities to other companies in order to increase cost savings. So that both it was
possible to forward a responsibility to another company and there were no need to hire extra employee or a place to
work in [1].
Until the 1990s companies were trying do complete whole process in its organizational structure. That was the
definition of being a powerful company according to that times’ culture. Forwarding a subject to another company was
perceived as being not a dominating company. But this case were leading to companies not to have a spacialty,
employees were spending lots of time on unnecessary subjects, decision making process were slowing down and it were
causing to move away from principal targets of the company [2]. So, at the first time even if outsourcing were born to
reduce costs, lately it started to be thought to strenghten the substructure, increase flexibility, focus on new targets,
show creative ways to improve the company being as an agent of change [3].
Purpose of the research. This research is performed to investigate whether companies should use outsourcing
for its logistics and transport operations or they should solve it inside of the organizational structure.
Materials and results of the research. Outsourcing for logistics and transport firstly started to be used in US
automotive industry in manufacturing of spare parts. Then, because of cost saving, labor saving, area saving, creating
free labor to focus main targets, it even becomes a new industry and lots of new companies were established just to be a
member of this new industry. But especially after 1990s oursourcing in logistics and transport has been growing up
unbeliavably fast because the mind of management departments, MBAs, SWOTs, PESTLEs, possessing a global
structure, international marketing and business analyzing etc. of the companies also corresponds to the same timing of
the period.
When company prefers “buying” instead of “doing”, outsourcing process starts. After decision of using
outsourcing, company should attentively consider both benefits and risks at the same time. Using outsourcing is a
strategic alternative, but it brings its own risks together. As the advantages of outsourcing we might count focusing
main goal, cost saving, having the exact knowledge of logistics and transport costs before, continuity of source.
Going through to disadvantages of using outsourcing, control costs, effect on employees of user company, the
possibility of losing control on outsourcing company, losing of flexibility, the possibility of failing an obligation that is
determined in contract terms or choosing an unqualified outsourcing company.
The advantages and disadvantages above should be considered clearly first, then it is needed to have a decision
on using outsourcing or not.
Conclusions. This research is investigated and performed via using thesis of international universities and
based on theoretical essays. All the examples are based on academic researches. No specific company in practical
meaning is investigated and exampled during the research. Industry grows even more faster than we mentioned above in
the years of 1990s. Companies have two choices. Either they have to build a logistics and transport department in their
own organizational structure or they have to use another company to have done their logistics and transport services.
Firstly, sources should be calculated carefully according to plus and minus items that we mentioned during the
research. Secondly, company should evaluate internal performance to complete logistics and transport operations. If
profitability from outsourcing company is higher, company should use outsourcing by considering how long the
contract would be and the opposite of this situation is also true. So, the result is depending on the structure of user
company. It is not certain for a company to use outsourcing, it is needed to be calculated for each company seperately
according to its organizational structure.
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АКТИВНА БЕЗПЕКА АВТОМОБІЛЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИМОГИ
Кантемирова Е. Р., студ.
Науковий керівник Кір'янов О. Ф., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вступ. Безпека дорожнього руху була і надалі залишається серйозною проблемою, що її потрібно
вирішувати суспільству. Тож, питання безпеки автомобіля як одного з безпосередніх учасників дорожнього
руху залишається актуальним і потребує подальших зусиль щодо її удосконалення з метою запобігання ДТП та
зменшення їх трагічних наслідків. Адже, за наявною статистикою, Україна і надалі залишається однією з
небезпечних країн щодо виникнення ДТП з дуже високим рівнем смертності. Так, за даними Національної
поліції, 2015 року 3,9 тис. осіб загинули внаслідок ДТП. Крім того, існує стійка тенденція до збільшення
загальної кількості ДТП: 2015 року сталося 134 тис. аварій і наїздів, а загалом за шість місяців 2016-го – 72 тис.
випадків[1].
Мета роботи. Дана робота має на меті дослідити активну безпеку автомобілю у ракурсі традиційних
вимог та перспектив подальшого розвитку автомобільної галузі.
Матеріал і результати дослідження. Традиційно, безпека автомобіля поділяється на активну та
пасивну. Активна безпека стосується тих конструкторських рішень або систем, що призводять до зменшення
ймовірності дорожньо-транспортної пригоди, а також дозволяє змінювати характер руху, не побоюючись
виходу автомобіля з-під контролю. Багато в чому активна безпека автомобіля забезпечується конструктивними
особливостями транспортного засобу (тяговою і гальмівною динамікою, приладами для моніторингу
дорожнього руху, системи зовнішнього освітлення, ергономічністю салону тощо), але уважний,
дисциплінований і вправний водій також є невід’ємною складовою безпечного дорожнього руху.
Так, система "водій – автомобіль" репрезентує активну безпеку, тобто вона виступає носієм
властивостей, що знижують імовірність виникнення небезпечних дорожньо-транспортних ситуацій та ДТП.
Вище зазначена система забезпечує надійне функціонування автомобіля і водія і дозволяють останньому
впевнено керувати автомобілем, розганятися і гальмувати з необхідною інтенсивністю та здійснювати маневри
без значних витрат фізичних сил. Суть функцій активної безпеки також полягає у відповідності тягової та
гальмівної динаміки дорожнім умовам.
Провідні автомобільні компанії, що піклуються про власний імідж та якість продукції, що вони її
випускають, одним із головних об’єктів своєї уваги вважають удосконалення конструктивних рішень, що
підвищують активну безпеку автомобіля, використовуючи при цьому новітні досягнення у галузі
мікроелектроніки та комп’ютерної інженерії. Традиційно, до систем активної безпеки (САБ) автомобіля
належать електронні системи, що безпосередньо впливають на підвищення безпеки руху і запобігають
створенню небезпечних ситуацій на дорогах. До найбільш поширених із САБ належать наступні: системи
електронного гальмування (антиблокувальна, протибуксувувальна, курсової стійкості, розподілу гальмівних
зусиль, екстреного гальмування, допомоги при спуску та підйомі тощо); системи адаптивного круїз-контролю
та з функцією Stop & Go; системи попередження зіткнення та паркування; системи моніторингу смуги руху;
системи контролю тиску у шинах; системи керування фарами; системи колового огляду; системи нічного
бачення; системи розпізнавання дорожніх знаків; системи комунікації між автомобілями; системи контролю
стану водія[2].
На сучасному етапі провідні європейські виробники, як-от компанія Daimler AG, виробник потужних
вантажних автомобілів Mercedes-Benz Actros, запропонувало широкому загалу свою новітню розробку, перший серійний автомобіль з функцією автономного водіння. Система Highway Pilot постійно контролює усю
зону попереду автомобіля, підтримує правильну відстань до транспортного засобу, що рухається попереду,
вчасно гальмує тощо. Ця система не замінює водія, а підтримує його під час тривалого монотонного руху,
надаючи йому можливість зняти напругу та відпочити. Наявність інноваційних опцій та систем є забезпечують
надзвичайно високий рівень безпеки, адже часто непрямими причинами близько 2/3 аварій в умовах
дорожнього руху є сонливість, неуважність водія та помилки водіння [3].
Висновки. Отже, активна безпека автомобіля складається з тісно пов’язаної низки чинників, кожен з
яких виконує конкретну важливу роль і забезпечує безпеку руху, запобігає ушкодженню транспортних засобів
і, що найголовніше, зберігає людське життя.
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ПРОБЛЕМА РОЗКЛАДІВ РУХУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Іваненко К. А., студ.
Науковий керівник Кузєв І. О., асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вступ. Важливим завданням с покращення якості автобусних перевезень при існуючих ринкових
умовах, за наявності жорсткої конкуренції між комунальними та приватними перевізниками. Необхідно значно
вдосконалити поточну організацію роботи автобусів та оперативне управління ними на лінії. Для підвищення
якості автобусного сполучення в транспортній системі міст актуальним завданням є використання заходів щодо
удосконалення організації автобусних перевезень.
Мета роботи. Полягає у підвищенні ефективності маршрутних перевезень пасажирів у межах міста.
Материал і результати дослідження. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені наступні
завдання: проведено аналіз стану міських пасажирських перевезень і шляхів їх удосконалення; запропоновано
підходи до розробки раціональних розкладів руху та режимів роботи маршрутних транспортних засобів.
Розклад руху транспортних засобів на маршруті являє собою основний плановий документ, у якому
сконцентровані всі рішення щодо організації перевезень пасажирів. На першому етапі складають зведений за
маршрутами розклад, а на його основі розробляють станційні розклади, роботі та інформаційні. При цьому
розклад руху транспортних засобів на маршруті необхідно скласти так, щоб забезпечити нормальні умови
поїздки пасажирів під час роботи маршруту, нормальні умови праці водіїв, що обслуговують транспортні
засоби, ефективне використання транспортних засобів і координацію їхнього руху на даному маршруті з рухом
транспортних засобів на інших маршрутах, а також з рухом інших видів міського пасажирського транспорту,
виконання вимог безпеки руху.
Важливу роль у транспортному обслуговуванні міським пасажирським транспортом відіграють
зупиночні пункти, які впливають на безпеку руху й на пропускну здатність дороги. Функціонування сучасного
міста неможливо уявити без розвиненої системи міського пасажирського транспорту, рівень ефективності якої
багато в чому визначає умови життя людей і впливає на результати їхньої праці на основному виробництві.
Важливе місце при цьому займають розташування системи зупиночних пунктів на вулично-дорожній мережі
міста та їх параметри.
Сьогодні основним питанням залишається якісна організація роботи пасажирського транспорту, в тому
числі організація раціональної взаємодії між різними перевізниками. При цьому, на перший план висуваються
вимоги точного узгодження та виконання розкладів руху транспортних одиниць на різних видах транспорту,
планування кількості одиниць різних видів транспорту, прокладки найбільш раціональних маршрутів.
Розвиток системи пасажирського транспорту сучасного регіону має спрямовуватись на досягнення
високої економічної, соціальної ефективності роботи та забезпечення екологічної безпеки міст. Для досягнення
високого рівня якості життя та стійкого розвитку міст країни важливим є комплекс інший підхід до формування
транспортної політики, яка повинна розроблятися як синергетична система з високим ступенем надійності та
безпеки функціонування.
Складання зведеного маршрутного розкладу відноситься до одного з відповідальних завдань
експлуатаційної служби, тому що цей розклад не тільки є основою високої якості перевізного процесу. Від
нього залежить планування роботи технічної служби транспортних підприємств, що забезпечує технічносправний стан транспортних засобів, рівномірність завантаження пунктів технічного обслуговування й
поточного ремонту, вдосконалення організації праці водіїв і ремонтників.
Висновки. Головним є визначення геометричних характеристик зупинних пунктів з урахуванням
параметрів транспортної системи міського пасажирського транспорту міста. При цьому було поставлено та
вирішено наступні завдання:проаналізовано підходи до визначення місця розташування зупиночних пунктів
міського пасажирського транспорту; проаналізовано діючу організацію роботи міського пасажирського
транспорту з урахуванням розташування зупиночних пунктів на маршрутній мережі; розроблено рекомендації
щодо геометричних характеристик зупиночних пунктів залежно від їх завантаженості.
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Вступ. У сучасному світі при постійному зростанні транспортних і вантажних потоків, величезному
збільшенні кількості товарних позицій питання транспортної й складської логістики відіграють усе більшу, а
часом вирішальну роль при виборі клієнтами тієї або іншої логістичної компанії. Донедавна з питаннями обліку
вантажних потоків непогано справлялася система штрихового кодування товарів. На жаль, технологія
штрихового кодування має низку істотних недоліків, таких як [1]:
– зображення штрих-коду не довговічно;
– при зчитуванні вимагає прямої видимості та чутлива до орієнтації у просторі;
– боїться бруду, води, механічного ушкодження;
– вимагається близький контакт для зчитування;
– не здатна розрізняти одночасно кілька товарів, і т. д.
Матеріали досліджень. У зв'язку із цим останнім часом в усьому світі усе більший інтерес
проявляється до технології радіочастотної ідентифікації товарів (RFID – Radio-frequency-identification), коли
будь-який товар у процесі виробництва або складської обробки можна позначити радіочастотною міткою [2].
Інтегрована мікросхема мітки зберігає дані про об'єкт маркування та забезпечує їх необмежену
кількість запису та зчитування. Маркуватися можуть одиничні товари або групи товарів, комплектуючі,
упаковки, тари та будь-які інші об'єкти. Швидкість роботи RFID сягає тисяч міток на секунду, тому система
дозволяє одночасне зчитування великої кількості міток з промаркованих об'єктів на ходу. Оскільки мітка
живиться від енергії поля зчитувача, вона може не містити внутрішніх джерел живлення, тому має тривалий
термін служби.
Система безконтактної ідентифікації складається із трьох основних елементів (рис.1):
– транспондера (радіочастотної мітки);
– зчитувача інформації (рідера);
– комп'ютера для подальшої обробки інформації.

Рисунок 1 – Система безконтактної ідентифікації
З допомогою RFID-систем успішно вирішується низку складних організаційно-технічних завдань:
- скорочення витрат за введення даних, і виняток помилок, що з ручним введенням інформації;
- повністю автоматична реєстрація ідентифікованих об'єктів із наступної комп'ютерної обробкою
результатів;
- високий рівень автоматизації управління майном, складами, транспортом, доступом людей
приміщення;
- поліпшення контролю за якістю в виробничих, складських і транспортних операціях;
- скорочення облікового документообігу і трудовитрат.
Висновок. Зазначимо, що технологія радіочастотної ідентифікації має величезний потенціал
застосування в різних сферах діяльності, особливо в сфері транспортної логістики і буде розвиватися стрімкими
темпами.
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Вступ. Активна безпека – це сукупність конструктивних та експлуатаційних властивостей автомобіля,
спрямованих на запобігання дорожньо-транспортних пригод та виключення передумов їх виникнення,
пов'язаних з конструктивними особливостями автомобіля [1].
Матеріали досліджень. До систем активної безпеки входять: система електронного гальмування
антиблокувальна система – система, що запобігає блокуванню коліс транспортного засобу при гальмуванні.
антипробуксовочна система – система контролю тяги (від англ. Traction control system, TCS;) – являє собою
електрогідравлічну систему автомобіля і дозволяє полегшити керування машиною на вологій, слизькі дорозі,
система курсової стійкості (інше найменування – система динамічної стабілізації) призначена для збереження
стійкості і керованості автомобіля за рахунок завчасного визначення та усунення критичної ситуації, система
перерозподіляє гальмівні зусилля з передніх коліс на задні і навпаки, а також між лівою і правою стороною
автомобіля, керуючись із дорожньою ситуацією, система екстреного гальмування [2]. Адаптивна система
дозволяє водієві полегшити процес гальмування (Brake Assist System, BAS). Електроніка, пов'язана з
гальмівною системою і контролює її роботу BAS, відрізняє просту зупинку автомобіля від ситуації екстреного
гальмування, електронне блокування диференціала (EDL, Electronic Differential Lock, EDS) полегшує старт
автомобіля з місця і його розгін в умовах слизької траси, за рахунок пригальмовування прокручуються ведучих
коліс/
Допоміжні системи активної безпеки призначені для допомоги водієві у важких з точки зору водіння
ситуаціях. До таких систем відносяться [3]:
– Парктронік (Система попередження зіткнення та паркування). Парковочна система є допоміжною
системою безпеки автомобіля. Процес паркування автомобіля спрощується за рахунок сканування відстані до
перешкоди.
– Адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go. Адаптивний круїз-контролю (ACC, Adaptive Cruise
Control) допомагає підтримувати швидкість автомобіля при його русі, а так само стежить за безпечною
дистанцією.
– Система допомоги при спуску, підйомі. Для того, щоб автомобіль не відкочувався вниз при рушанні з
місця на підйомі (похилій площині), на деякі моделі легкових автомобілів встановлюється Система допомоги
при підйомі по схилу. Для запобігання збільшенню швидкості автомобіля при русі по гірських дорогах
використовується Система допомоги при спуску зі схилу (Downhill Assist Control, DAC; Downhill Brake Control,
DBC
– Система моніторингу “сліпих” зон. Система (Blind Spot Monitoring System) призначена для
інформування водія про наявність у «мертвої» («сліпий») зоні іншого рухомого автомобіля, при цьому
загоряється сигнальна лампа у відповідному бічному дзеркалі.
– Система розпізнавання дорожніх знаків (RSA). За допомогою відеокамери, розташованої в передній
частині автомобіля, система RSA здатна розпізнавати дорожні знаки, такі як, наприклад, обмеження швидкості
або інші і виводити їх зображення на мультифункціональний дисплей на панелі приладів.
– Система попередження про з’їзд зі смуги руху (LDA). В системі попередження про з’їзд зі смуги руху
використовується відеокамера для відстеження білої і жовтої дорожньої розмітки. Якщо автомобіль починає
відхилятись від смуги руху, система попереджує про це водія звуковим і візуальним сигналом, а також
вібрацією керма. Деякі автомобілі також може бути обладнано системою підтримки руху в межах смуги (Lane
Keep Assist — LKA), що контролює рульовий механізм, щоб водієві було легше утримати автомобіль в межах
смуги.
– Система автоматичного дальнього світла (AHB) – функція автоматичного перемикання дальнього
світла фар допомагає забезпечувати хорошу видимість перед автомобілем під час руху в темну пору доби. Тут
відеокамера використовується для відстеження фар автомобілів, що рухаються в зустрічному напрямку, а також
задніх габаритних вогнів транспортних засобів, що рухаються попереду, і відбувається автоматичне
перемикання з дальнього світла на ближнє, щоб не засліплювати інших водіїв.
Висновок. Як висновок хочеться зазначити, що конструктори автомобільної техніки постійно
впроваджують усе нові й нові засоби для підвищення безпеки руху на базі досягнень сучасної мікроелектроніки
та комп'ютерної техніки. У перспективі – перехід на автоматичне керування транспортними засобами як більш
надійне, порівняно з можливостями людини.
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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ
П’ятенко З.О., студ.
Науковий керівник Кір'янов О.Ф., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вступ. В роботі розглядається досить актуальна тема сучасності - автоматизовані системи управління
підприємством.
Управління підприємством є складною комплексною системою, що включає органи управління, кадри
управління і власне техніку управління.
Процеси , що відбуваються в системі і пов'язані з перевезенням вантажів, рухом фінансів, переробкою
сировини ,використанням механізмів і машин, реалізуються лише через діяльність людей, що входять в цю
систему, і знаходяться в прямій залежності від їх поведінки.
Мета роботи. Аналіз застосування автоматизованих систем управління (АСУ) в усіх організаційноуправлінських структурах виробничого сектора економіки.
Матеріал і результати дослідження. Досвід, накопичений при створенні автоматизованих і
автоматичних систем управління, показує, що управління різними процесами грунтується на ряді правил і
законів.
Під АСУ розуміється сукупність адміністративних, технологічних і економіко-математичних методів,
засобів обчислювальної техніки і зв'язку для автоматизованого збору, передачі і обробки інформації відповідно
до вибраних методів, і колективу людей, що реалізовують отриману результуючу інформацію і обслуговуючих
технічні засоби системи.
АСУ - це, як правило, система "людина-машина", покликана забезпечувати автоматизований збір і
обробку інформації, необхідний для оптимізації процесу управління. На відміну від автоматичних систем, де
людина повністю виключена з контура управління, АСУ припускає активну участь людини в контурі
управління, який забезпечує необхідну гнучкість і адаптивність АСУ.
Найважливіше завдання АСУ – підвищення ефективності управління об'єктом на основі зростання
продуктивності праці та вдосконалення методів планування процесу управління[2].
Функції АСУ встановлюють у технічному завданні на створення конкретної АСУ на основі аналізу
цілей управління, заданих ресурсів для їх досягнення, очікуваного ефекту від автоматизації і відповідно до
стандартів, що поширюються на цей вид АСУ [1].
Функції АСУ в загальному випадку включають в себе наступні елементи [2]:
– планування і прогнозування;
– облік, контроль, аналіз, координацію і регулювання.
АСУ повинна здійснювати наступні дії:
– збирання, обробку і аналіз інформації (сигналів, повідомлень, документів і т. п.) про стан об'єкту
управління;
– вироблення управляючих дій (програм, планів і т. п.);
– передавання управляючих дій (сигналів, вказівок, документів) на виконання;
– реалізація і контроль виконання управляючих дій;
– обмін інформацією (документами, повідомленнями і т.п.) зі взаємозв'язаними автоматизованими
системами.
Висновки. Автоматизовані системи управління забезпечують результативний і своєчасний обмін
даними між усіма складовими виробничого процесу, при цьому значно скорочується час, якій необхідний на
розробку конкретних задач, також виключається можливість виявлення помилок при підготовці звітних даних.
Впровадження автоматизованих систем управління в виробничий процес різних сфер діяльності
людини, забезпечує комфорт під час робочого процесу, доцільний підхід в організації виробництва і зниження
психологічних навантажень. Це краще впливає на працездатність співробітників і надає більше часу для
аналізу раніше виконаної роботи.
ЛІТЕРАТУРА
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДИЛЕРСЬКОЇ МЕРЕЖІ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ
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Вступ. В роботі розглядається актуальна тема – оптимізація дилерської мережі розподілу продукції на
прикладі дилерської мережи магазинів «Дім Кави», швейцарської кавової продукції «Blasercafe».
Дилерська мережа – це сукупність партнерів (посередників) фірми-виробника або імпортера
(постачальника), які всіляко сприяють просуванню їх товарів або послуг кінцевому споживачеві.
На сьогодні компанія Blaser являє собою динамічно розвиваючий концерн, що складається з двох
найважливіших компонентів: Blasertrading і Blasercafe, яка спеціалізується на виробництві обсмаженої кави.
Дім Кави – мережа спеціалізованих магазинів з продажу кави швейцарської фірми Blaser. Перший
магазин «Дім Кави» був відкритий у Харкові в 1998 році [1]. Розвиток дилерської мережі починається з 1999
року. З'являються подібні магазини в Полтаві і Тольятті, Кременчуці. Таким чином, створення дилерських
мереж є ефективним методом для обох сторін, як для постачальника, так і для партнера/дилера [2].
Мета роботи – проаналізувати особливості створення дилерських мереж і визначити напрями їх
оптимізації.
Матеріал і результати дослідження.
Зазначимо, що перевезення кави вимагає виконання специфічних умов, заснованих на властивостях
цього вантажу.
Зниження відносної вологості повітря призводить до сушіння, а збільшення - до зволоження. І той і
інший процес небажаний: усушка призводить до погіршення механічної міцності зерен, зволоження - до
розвитку мікрофлори, тому встановлюється гранична вологість для кави - 10%, при якій вантаж може бути
прийнятий до перевезення [3].
При роботі з дилерами, виробник повністю оптимізує та спрощує і автоматизує процес збуту своєї
продукції.
Дилерські мережі чимось схожі на програми, але тут все більш строго визначено. Дуже важливим
аспектом у створенні дилерської мережі є відсутність даного продукту (саме цієї торгової марки) на території
створення мережі. Дилерська мережа зазвичай розділена на декількох дилерів, кожному з яких призначений
відповідний статус та обов'язки.
Регіональний дилер – призначається фірмою виробником (імпортером) у певному окрузі, наприклад:
Центральний регіон, Східний, Північний; Західний; Південний регіон. За кожним регіоном закріплені певні
області – регіони. Регіональний дилер має найбільші знижки від виробника. Ці знижки він потім розподіляє між
призначеними їм територіальними дилерами.
У швейцарській столиці Берні, розташовується будівля, є штаб-квартирою і великим заводом з
виробництва кави. Поставки цієї продукції до України приходять у Східний регіон, а саме до міста Харків.
Саме місто Харків є регіональним дилером призначеним імпортером. Поставки продукції виконуються
завдяки таким перевізникам як: «Нова пошта» , «Автолюкс» , «Ин Тайм».
Функції дилерської мережі:
– вимоги до дилера, а також % знижки дилерам можуть бути скориговані з урахуванням географічного,
економічного та демографічного стану в регіоні і закріплюються в додатковій угоді до договору поставки;
– при роботі з дилерами, виробник повністю оптимізує та спрощує і автоматизує процес збуту своєї
продукції;
– всю рекламну кампанію і витрати по ній беруть на себе відповідні дилери. Виробникові залишається
лише дбати про безперебійне виробництво продукції та про їх поставки дилерам.
Дилер регіональний – дилер, який взяв на себе відповідальність розповсюджувати товар постачальника
на визначеній території (області) зі збереженням цілей, методів та етичних норм постачальника.
Висновки. Таким чином, сутність дії партнерських програм полягає в тому, що постачальник створює
партнерів по всіх куточках своєї країни (а в багатьох випадках і куточках світу), надає всю свою продукцію за
певними знижками своїм партнерам, а ті, у свою чергу, будь-якими зручними для себе способами поширюють
цей продукт.
Чим більше активних партнерів створить постачальник, тим більше його успіх. Так і партнер
піклується тільки про поширення запропонованої йому продукції, всі інші турботи бере на себе постачальник.
ЛІТЕРАТУРА
1. «Дім Кави» [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dom-kofe.com/about-us.
2. Створення дилерської мережі [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cash-box.biz/vedeniebiznesa-v-ukraine/sozdanie-dilerskoy-seti-partnersko-programmyi.
3. Вантажознавство (вантажi, правила перевезень, рухомий склад) / Є. K. Вiльковський, І. І. Кельман, О.
О. Бакулiч. – Львiв : "Iнтелект-Захiд", 2007. – 496 с.

99
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Вступ. Транспортний комплекс України в період не стабільної економіки для якісного функціонування
змушений шукати внутрішні резерви. Одним з джерел таких резервів є складська система, яка виконує функцію
прийому, розміщення, зберігання, обробки і відвантаження товарів, що дозволяє впорядковувати роботу
персоналу на різних ділянках і ефективно розподіляти сфери відповідальності. У перевізному процесі складська
робота займає дуже важливе місце.
Успішність оптимізації будь-якого процесу багато в чому залежить від точності і глибини розуміння
поточної ситуації. Для цього необхідно зібрати і структурувати оптимум інформації. Особливо актуальними є
питання раціонального проектування та використання складських комплексів.
Мета роботи. Підвищення ефективності та оптимізація складських робіт, їх раціонального
проектування та використання.
Материал і результати дослідження. Для вирішення поставленної мети доречно дослідити стан
роботи складського бізнесу в Україні і навести методи різного роду оптимізації. Доцільно також розглянути
можливиі методики застосування для покращення функціонування цієї галузі.
У консалтинговій практиці застосовується методи різного роду оптимізації в залежності від ситуації, в
якій знаходяться бізнес-процеси замовника. Серед них: внесення змін до планування робочого персоналу,
впровадження та модернізація ІТ-рішень, і зміна робочого часу змін, зміна і модернізація обладнання, що
застосовується і ін.
На основі практичного досвіду і сучасних тенденцій розвитку складських комплексів для обробки
штучних вантажів визначаються варіанти оптимальніх техніко-технологічних рішень і будується загальна
структурно-параметрична модель визначення оптимальних техніко-технологічних рішень при проектуванні
транспортно-складського комплексу для штучних вантажів. Масиви параметрів, що вибираються при створенні
складу, включають в себе параметри, встановлені стандартами і технічними умовами на різноманітні стелажні
конструкції, спеціалізоване підйомно-транспортне та складське обладнання, штабелери і пакетоформувальні
машини, ваговимірювальну техніку, засоби робототехніки, комп'ютерні інформаційно-керуючі системи і т. д.
На основі цього пропонується розробити методику вибору та порівняння ефективності та
економічності пристроїв і обладнання для зберігання та обробки тарно-штучних вантажів на транспортноскладському комплексі. Також пропонується розробити методику вибору та порівняння ефективності та
економічності сучасних засобів, машин і обладнання для навантажувально-розвантажувальних и транспортноскладських робіт.
Вибираючи напрямок оптимізації роботи складу, в першу чергу, варто звернути увагу на
вдосконалення організації процесів і технології виконання робіт – саме тут можливо відносно швидке
отримання результату при використанні наявного обладнання. Проте, не варто забувати і про інвестиції в
обладнання і програмне забезпечення. Однак рішення про витрати має прийматися тільки після аналізу
поточного стану справ і розрахунку ефективності від можливих інвестицій.
Наприклад, ВАТ "ТЕРМІНАЛ-ПРЕМ'ЄР" - сучасний, динамічно розвивається, багатофункціональний
складський комплекс. Стратегія діяльності компанії спрямована на надання повного спектру послуг з
урахуванням індивідуальних вимог і особливостей бізнесу наших клієнтів. Багаторічний досвід роботи, високі
стандарти якості та професіоналізм лежать в основі реалізації наших проектів.
Важливою умовою діяльності ВАТ "ТЕРМІНАЛ-ПРЕМ'ЄР" є комплексний підхід у вирішенні завдань:
складська, митна і транспортна логістика – три основоположних ланки, що дозволяють оптимізувати бізнеспроцеси наших партнерів, знижувати їх витрати і підвищувати рівень конкурентоспроможності.
Складський комплекс являє собою високотехнологічний механізм, легко адаптується до будь-яких
логістичними схемами обробки вантажних потоків. Сучасний рівень оснащеності багатоярусними стелажними
системами і широкий спектр вантажно-розвантажувальної техніки забезпечують необхідні умови зберігання
товару і високий рівень сервісу.
Висновки. Таким чином, поєднання можливостей комерційного складу, складу тимчасового зберігання
та митного брокера видається найбільш перспективною схемою обслуговування клієнтів. Новітнє обладнання
по обробці і контролю вантажів, система безпеки, суворе дотримання митного законодавства – основні чинники
успішної роботи компанії в сфері обробки митних вантажів.
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ГЛОБАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Курінна А.О., студ.
Науковий керівник Кір'янов О. Ф., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вступ. Локальні мережі, як правило, взаємодіють між собою через глобальні мережі, тому повинні
працювати по єдиних світових правилах-протоколах .
Під протоколом розуміють певний алгоритм кодування інформації, поділ її на пакети, і планування
маршруту доставки, перевірки достовірності і цілісності інформації, з метою можливості взаємодії комп’ютерів
з різним програмним забезпеченням.
Сучасним стандартним протоколом глобальної комунікації є ISO 7498. Ідея стандарту полягає у
розподілі процесу взаємодії між системами на декілька ієрархічних етапів (всього 7 етапів): 1 - фізичний; 2 канальний; 3 - мережний; 4 - транспортний; 5 - етап сеансів; 6 - подання даних для обробки на прикладному
рівні; 7 - прикладний. Виділяють ще нульовий рівень, який нічого не описує, а лише вказує на середовище
передачі.
Мета роботи. Розглянути комунікації глобальної мережі, її види, важливість виникнення глобальної
мережі INTERNET (способи підключення, складові частини).
Матеріал і результати дослідження. Глобальні мережі (Wide Area Networks,WAN) – це комп’ютерна
мережа, яка дозволяє з'єднувати безліч комп'ютерів, її мережі передачі даних працюють за межами
географічного охоплення локальної мережі. Глобальна мережа INTERNET – це об'єднання комп'ютерних
мереж різних націй , що пов'язують між собою комп'ютери різних типів , працюють по різних протоколах та
передають фізично дані по всіх доступних типах ліній. За допомогою INTERNET службові організації або
підприємства можуть отримувати інформацію, яка зберігається на серверах(спеціальних комп’ютерах). В
INTERNET багато інформації, доступ до якої може отримати людина з будь-якої точки Землі, де є телефонний
зв’язок.
Сучасна мережа INTERNET має апаратні складові частини, програмні складові частини, інформаційні
складові частини. До апаратної частини відносять канали зв’язку, що з’єднують між собою комп’ютери у
мережу, мости, шлюзи, маршрутизатори, сервери. Одним із найважливіших етапі глобальної мережі є
використанні маршрутизаторів. Маршрутизатори діляться на апаратні та програмні.
Глобальні мережі мають декілька типів: глобальна обчислювальна мережа; корпоративні мережі, які
розрізняють за побудовою з допомогою: виділених каналів; комутації каналів; комутації пакетів.
До програмної складової частини відносять ОС (оперативні системи) комп’ютерів, мережеву ОС . До
інформаційної складової належать текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація. За допомогою INTERNET ви
можете користуватися електронною поштою, яка працює як звичайна, але являє собою віртуальну, за
допомогою якої можна набагато швидше отримувати листи, файловим архівом, інтерактивним спілкуванням,
групою новин і т. д.

Рисунок 1 – Способи підключення до глобальної мережі INTERNET
Висновки. З технічної точки зору Internet – це об'єднання транснаціональних комп'ютерних мереж, що
працюють по різних протоколах, що зв'язують різні типи комп'ютерів, фізично передають дані по всіх
доступних типах ліній – від витої пари і телефонних проводів до оптового вікна і супутникових каналів. Можна
сказати, що Internet – це мережа мереж, яка охоплює всю земну кулю.
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доступу:

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ БЕГУНКОВОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ
КОЛЕБАНИЙ
Сытник М. В., студ.
Научный руководитель Вакуленко Р. А., старш. преподаватель
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Исследуя стационарные режимы движения проведем дальнейшие упрощения системы уравнений (5),
полученной в работе [2]:
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Полученная система стационарных режимов движения (3) позволяет определить амплитуду и начальную
фазу колебаний.
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОМФОРТ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В СИСТЕМІ МІСЬКОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Ковальова К. М., магістрант
Науковий керівник Постранський Т.М., к.т.н., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
Метою роботи є аналіз системи показників комфорту перевезень пасажирів міським транспортом.
Сьогодні більшість населення України використовує громадський транспорт у своєму повсякденному житті.
Кожного дня людина здійснює поїздки міським транспортом тривалістю від однієї до декількох годин для
подолання значних відстаней за відносно незначні проміжки часу. Відповідно до цього, проблема безпеки та
комфортності руху з кожним роком набуває все більшої вагомості.
Виходячи з результатів досліджень різних вчених встановлено таке [1]:
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щоденні витрати часу на поїздки транспортом не мають перевищувати 1,1 години, оскільки це може призвести
до формування різноманітних захворювань;
кожні 10 хвилин проведені в переповненому рухомому складі громадського транспорту, призводять до
зниження продуктивності праці в середньому на 4%.
Також, під час організації пасажирських перевезень необхідно враховувати специфіку роботи самого
громадського транспорту з огляду його комфортності як фізичного середовища, а саме [2]:
а) під комфортом розуміють зручність протягом усієї поїздки – «від дверей до дверей», а не тільки під
час безпосереднього перебування пасажира у відповідному виді транспорту;
б) відносно коротка тривалість поїздки у порівнянні з іншими фазами діяльності людини;
в) тривалість поїздки до місця роботи (навчання) у середньому становить 13 – 26 хв. та збільшується зі
чисельністю населення міста;
в) відношення тривалості перебування за межами транспортного засобу до загальної тривалості
перебування в системі громадського транспорту значно більше, ніж у міжміського та залізничного транспорту;
г) щоденне багаторазове користування цією системою;
д) висока нерівномірність перевезень;
е) переповнені транспорті засоби у години «пік», що здійснюють негативний вплив на працездатність
пасажирів і їх психологічний та фізичний стан.
Що стосується рівня комфорту руху в громадському транспорті, то його розділяють на чотири рівні [2].
Найкращим з них є перший рівень. Він представляє собою певний оптимум і характеризується зручним
сидінням в добре провітреному та освітленому транспортному засобі. При цьому рівні фізична стомлюваність
пасажира не збільшується, а психологічна – збільшується у незначній мірі. Четвертий рівень характеризується
переповненим транспортним засобом з несприятливим мікрокліматом, ускладненим входом і виходом тощо.
При цьому помітно виражається фізична та психологічна втома. Що стосується комфорту системи
громадського транспорту загалом, то його розділяють дві підкатегорії. Перша підкатегорія охоплює показники
комфорту поза транспортним засобом [2]: регулярність та надійність, доступність зупинкових пунктів,
очікування транспортного засобу, число пересадок у мережі. Друга підкатегорія охоплює показники, які
описують комфорт руху безпосередньо в громадському транспорті [2]: наявність та розмір сидячих та стоячих
місць, шум у транспортному засобі та на зупинкових пунктах, розмір і розташування дверей та сходинок й
поручнів, огляд з вікна, вентиляція, опалення, освітлення, прискорення та сповільнення, вібрація тощо.
У праці [1] наведено комфортність, як один з показників якості надання транспортних послуг. Зокрема,
автор наголошує на тому, що від показників комфортності поїздки пасажира у громадському транспорті
залежить його подальший психологічно-емоційний стан та працездатність. Також комфортабельність поїздки
пасажирів часто оцінюється коефіцієнтом наповнення рухомого складу [3,4].
Проведений аналіз дозволив встановити вагомість чинників, що впливають на комфорт перевезень в
системі громадського транспорту. Більшість показників повинні розглядатися системно як з позиції транспорту,
так і з позиції пасажира, що дозволить ефективно використовувати потужність транспортної системи та мережі
загалом.
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ЗМІНА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЯ ПІД ЧАС РОБОТИ У ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Постранський Т.М., к.т.н., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
Метою роботи є аналіз впливу гірських умов руху на функціональний стан (ФС) водія маршрутного
транспортного засобу (автобуса).
Умови руху характеризуються кількістю, розміщенням та транспортно-експлуатаційним рівнем
автомобільних доріг. Від них у значній мірі залежать основні показники підсистеми «транспортний потік –
дорожні умови», а саме: інтенсивність, щільність, швидкість, рівень безпеки руху, пропускна здатність
автомобільних доріг, вартість перевезень тощо. Як свідчать багаторічні дослідження, зазвичай саме
несприятливі умови руху є основною передумовою ДТП [1]. Це пояснюється тим, що під час руху дорожні
умови можуть різко змінюватися, що призводить до зміни ФС водія, а це, у свою чергу, призводить до зміни
показників електрокардіограми (ЕКГ). Також різка зміна умов руху супроводжується зміною ритмів дихальних
рухів, частотою переміщення погляду водія між об’єктами спостереження, зміною електропровідності шкіри,
тощо [2, 3].
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Що ж стосується гірської місцевості, то для неї характерною є обмежена видимість руху, малі радіуси
кривих у плані, часта зміна висотної поясності, зниження атмосферного тиску, особливі кліматичні умови. Ці
особливості значною мірою впливають на роботу водія та ускладнюються з мірою просування в гори і
наближення до перевалу. Такі умови вимагали від водія підвищеної уваги та точності його дій.
Дослідження ФС водіїв автобусів проводилося з використанням обладнання для запису ЕКГ. Аналіз
отриманих даних проводився в програмному середовищі «Cardio Lab». На основі цього, відповідно до методики
Р. М. Баєвського [4], визначено зміни показника активності регуляторних систем (ПАРС) водія під час його
роботи. Ця методика потребує таких початкових даних для проведення розрахунків:
математичне очікування (М, rNN) – показник, який відображає кінцевий результат впливу на серцево-судинну
систему в цілому;
середньоквадратичне відхилення (δ, SDNN) – один з основних показників варіабельності серцевого ритму, який
характеризує стан механізмів регуляції;
мода (Мо) – показник, який відображає кількість R-R інтервалів, які найчастіше зустрічаються в досліджуваній
ділянці запису ЕКГ;
варіаційний розмах (ВР, dX) – відображає різницю між найбільшим та найменшим значенням RR інтервалів;
амплітуда моди (АМо) – відображає частку кардіоінтервалів, які відповідають значенню моди;
коефіцієнт варіації (CV) – нормалізована оцінка середньоквадратичного відхилення;
спектральна потужність в діапазоні дуже низьких частот (VLF);
спектральна потужність в діапазоні низьких частот (LF);
спектральна потужність в діапазоні високих частот (HF).
Визначення ПАРС проводиться за відповідним алгоритмом, який враховує п’ять критеріїв [4, 5]:
ПАРС  А  Б  В  Г  Д ,
(1)
де, А – сумарний ефект регуляції (виражається через зміну показника rNN);
Б – функція автоматизму (виражається через зміну показників SDNN, dX, CV);
В – вегетативний гомеостаз (виражається через зміну показників dX, AMo, IH);
Г – стійкість регуляції (виражається через зміну показника CV);
Д – активність нервових центрів (виражається через зміну показників VLF/TF, LF/TF, HF/TF).
На основі усіх встановлених значень ПАРС створено базу даних, де зазначалося:
- прізвище, ім’я та по батькові водія;
- вік водія;
- ріст та вага водія;
- час і дата проведеного досліду;
- значення ПАРС водія протягом усього дослідження;
- відеозапис та GPS дані.
Під час аналізу результатів дослідження використовувалась програмне середовище Microsoft Excel. На
основі цих даних отримано графічні залежності зміни ПАРС водіїв, які керували автобусами в зазначених
умовах руху. Для кращого порівняння отриманих даних до уваги взято лише ті дослідження, у яких початкове
значення ПАРС водія становило 3 бали.
Також усі маршрутні транспортні засоби якими керували водії розділено на три групи залежно від їх
питомої потужності, а саме:
- 1 група – від 11 кВт/т до 13 кВт/т;
- 2 група – від 13 кВт/т до 15 кВт/т;
- 3 група – від 15 кВт/т до 17 кВт/т.
Результати дослідження зміни ПАРС водії автобусів у гірських умовах руху наведено на рис. 1.

Рисунок 1– Зміна ПАРС водіїв у гірських умовах руху, що керують маршрутними транспортними
засобами різних груп:
група 1;
група 2;
група 3.
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Як видно з рис. 1, значення ПАРС водіїв протягом чотиригодинної безперервної роботи у гірських
умовах руху коливається в межах 8 балів для автобусів 1 та 2 груп і 7 балів – для 3 групи. Також з цих
графічних залежностей видно, що значення ПАРС водіїв, які керували автобусами 3 групи, значно нижчі, ніж у
двох інших випадках. У зв’язку з тим, що ці маршрутні транспортні засоби рухалися в однакових умовах,
можна стверджувати, що у цьому випадку на ФС водія впливали не лише місцевість, але і тип транспортного
засобу. Для визначення розподілу значень ПАРС водіїв, які керували маршрутними транспортними засобами у
гірських умовах руху, проведено аналіз результатів дослідження та побудовано гістограму розподілу (рис. 2).

Рисунок 2– Гістограма розподілу значення ПАРС водіїв, які керували маршрутними транспортними засобами у
гірських умовах руху
Як видно з рис. 2, серед результатів дослідження ПАРС водіїв, які керували маршрутними
транспортними засобами у гірських умовах руху, переважають значення 7 – 8 балів, а найрідше зустрічаються –
2 та 9 балів. Це свідчить про те, що у таких умовах руху організм водіїв перебуває зазвичай у напруженому
стані. Проведені експериментальні дослідження дозволили встановити, що при керуванні маршрутним
транспортним засобом на автомобільних дорогах у гірській місцевості, водії під час тривалої роботи
перебувають у стані вираженого напруження, а їх організм знаходиться на межі зриву адаптації. Такий стан
настає при тривалості роботи понад 115 – 230 хв. в залежності від різного роджу чинників зовнішнього впливу.
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ВПЛИВ ВИДУ ВАНТАЖУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВОДІЯ АВТОМОБІЛЯ
Сотнікова А.О., студ.
Науковий керівник Постранський Т.М., к.т.н., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
В процесі транспортування, особою, що несе відповідальність за збереженість вантажу, є водій.
Різноманітність вантажів, видів транспортних засобів (ТЗ), непередбаченість умов руху здійснюють значний
вплив на функціональний стан (ФС) водіїв. Як стверджує Н. У. Гюлєв, додатковими причинами емоційної
напруги є швидкість руху, що не відповідає швидкості загального потоку (тобто вона є меншою), відчуття
відповідальності за збереженість вантажу [1].
Згідно «Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні»: «Вантаж – це всі
предмети з моменту прийняття для перевезень до здачі одержувачу». За цими правилами здійснюються
перевезення вантажів, маса і габарити яких в транспортному положенні разом з транспортним засобом не
перевищують обмеження, що встановлені Правилами дорожнього руху України [2]. У цій роботі розглянуто 3
види вантажів: генеральні, наливні та небезпечні.
Генеральний вантаж – різноманітні поштучні вантажі. За видом упаковки – це тарно-упаковані вантажі
(в мішках, коробках, ящиках), а також вантажі в збільшених транспортувальних одиницях (пакети, на піддонах,
трейлерах, контейнерах) [3].
Наливний вантаж – це вантаж у рідкому, напіврідкому стані, який перевозиться наливом у цистернах,
бункерних напіввагонах і контейнерах–цистернах [4].
Небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які
внаслідок притаманних їм властивостей, за наявності певних чинників, можуть під час перевезення спричинити
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вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні
збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин [5].
Водій є керуючою ланкою системи «водій – автомобіль – дорога – середовище». Саме його поведінку в
різних дорожніх ситуаціях важко спрогнозувати. Тому якісне та безпечне здійснення перевезень вантажів
залежать у значній мірі від ФС водія. У роботі Ю. О. Давідіча [6] наведено, що ФС «це комплекс характеристик
функцій і якостей водія, що безпосередньо чи опосередковано зумовлюють виконання трудової діяльності,
тобто безпечне керування транспортним засобом». ФС є результатом динамічної взаємодії організму із
зовнішнім середовищем, який характеризується проявами якостей і властивостей організму людини [7].
У психофізіологічних дослідженнях водіїв найбільш часто для визначення загального стану організму
людини чи реакції його на який-небудь зовнішній вплив використовують математичний та статистичний аналіз
запису електрокардіограми (ЕКГ) [8]. При реєстрації ЕКГ інформативним показником є варіабельність
серцевого ритму (ВСР).
Різні методи аналізу ВСР використовують якісні та кількісні критерії оцінки. Р. М. Баєвський
запропонував для комплексної оцінки ритму серця показник активності регуляторних систем (ПАРС), який
обчислюється в умовних балах (від 1 до 10) на підставі статистичних показників, показників гістограми та
спектрального аналізу [9].
Дослідження ФС водія відбувалось за допомогою аналізу ЕКГ. Під час проведення дослідів,
реєструвалися дії водія (керування автомобілем) при транспортуванні вантажів, що відрізняються за своїми
параметрами та способом перевезення. Для досліду використано систему моніторингу «Кардіосенс», а для
аналізу запису ЕКГ програмне середовище «КардіоЛаб».
З метою підвищення достовірності результатів, всі досліди проводились на ділянках із задовільним
станом дорожнього покриття за однакових погодніх умов (сухо, хмарно) в різні періоди доби. Крім того, рух
здійснювався без зупинок протягом чотирьох годин. Для аналізу вибрано сукупність результатів, що мали
однакові початкові дані про стан водія.
Після аналізу отриманих значень, для порівняння результатів дослідів побудовано графік з кривими
зміни ПАРС (рис. 1). Встановлено, що на водія у різній мірі впливають види вантажів із збільшенням
тривалості його роботи:
 при перевезенні небезпечного вантажу ПАРС спочатку зростає поступово, а приблизно із середини
маршруту – різко, значно перевищуючи норму. Це зумовлено не лише фізичною, а й психологічною втомою.
 під час транспортування наливного вантажу ПАРС зростає більш помірно у порівнянні з
небезпечним вантажем. Ця зміна спричинена поступовою втомою від виконання трудової дільності.
 при переміщенні генерального вантажу крива, яка характеризує ПАРС спочатку незначно спадає,
що пояснюється звиканням водія до здійснення відповідної роботи, а далі зростає через накопичення втоми.
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Рисунок 1– Зміна ПАРС водія в залежності від виду вантажу, що перевозиться:
– небезпечний вантаж;
– наливний вантаж;
– генеральний вантаж.
Отже, після проведення натурних досліджень було визначено рівень втоми водія, враховуючи тип
вантажу. Експериментально встановлено залежності виду вантажу та ФС водія. Під час перевезення
генерального вантажу спостерігається незначне зростання ПАРС і мінімальне накопичення втоми.
Транспортування наливних вантажів автомобільним транспортом має свої особливості. ТЗ із напівпричепами,
які призначені для перевезення рідин, піддаються відцентровій силі на поворотах. Велике поперечне зміщення
вантажу постійно контролюється водієм. Це прямо впливає на рівень стомлюваності водія. При перевезенні
небезпечного вантажу різка зміна показника після 90 хв. руху є цілком закономірним наслідком. Водій відчуває
великий дискомфорт, що позначається на ФС та ЕКГ.
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Результати цих досліджень можуть бути корисними для складання графіків роботи та відпочинку водіїв
при перевезенні вантажів. Надзвичайно важливим є врахування саме виду вантажу, що транспортується. Згідно
результатів досліджень, водіям, що працюють з небезпечним вантажем необхідно частіше зупинятися для
відпочинку.
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ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЯ НА БЕЗПЕКУ РУХУ
Масьонков О.В., Фурман О.О., студ.
Науковий керівник Постранський Т.М., к.т.н., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
Безпека руху є одним з головним завдань під час проектування нових та удосконалення існуючих
автомобільних доріг, конструювання автомобілів, створення інформаційного забезпечення учасників
дорожнього тощо. При цьому враховують психофізіологічні особливості людини, як оператора транспортного
процесу, оскільки саме водій є ключовою ланкою транспортної системи «водій – автомобіль – дорога –
середовище» (ВАДС) [1, 2].
За статистикою понад 70% дорожньо-транспортних пригод, що відбуваються за різних умов руху,
скоєні саме з вини водія [3]. Їх причиною зазвичай є недотримання ним правил дорожнього руху та втрата його
працездатності внаслідок погіршення функціонального стану організму (рис. 1). Також, слід зазначити, що
водій є найменш дослідженою та найменш прогнозованою ланкою системи ВАДС. Його рішення та поведінка
не є «шаблонними» і залежать від дорожніх ситуацій, а правильність їх прийняття, зазвичай, від
функціонального стану [2].

Рисунок 1– Розподіл дорожньо-транспортних пригод за причинами їх скоєння
Функціональний стан – це комплексна оцінка систем організму які прямим чином або опосередковано
беруть участь під час роботи водія. Вона дає змогу оцінити його готовність виконувати поставлені перед ним
завдання. Від функціонального стану залежить надійність роботи водія, яка включає в себе швидкість реакції,
концентрацію уваги та адаптацію водія до дорожніх умов, від чого, у свою чергу, залежить безпека дорожнього
руху [4].
Під час тривалої роботи водіїв з’являється відчувати втому яка впливає на його роботу. Під її дією у
водія може збільшитися значення часу реакції, погіршитися показники уваги сприйняття інформації тощо.
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Увага є важливою складовою у роботі водія. Від неї залежать вчасність та правильність дій людини у
різних дорожніх ситуаціях, вчасність виявлення та реагування на передбачувані і не передбачувані перешкоди.
Іншим не менш важливим показником є сприйняття інформації. Від швидкості та правильності сприйняття і
опрацювання інформації водієм, залежать подальші його дії. При погіршені функціонального стану водія, йому
необхідно значно більше часу на сприйняття і опрацювання інформації, що надходить до нього.
Відповідно до вищезазначеного, погіршення функціонального стану під дією різних чинників може
призвести до зниження надійності роботи водія та, відповідно, знизити рівень безпеки руху, збереженості
вантажів та комфортності перевезення пасажирів. Також, слід зазначити, що ступінь впливу тих чи інших
чинників залежить у значній мірі від стажу водіння та від індивідуальних психофізіологічних особливостей
людини-оператора транспортного процесу. У цьому полягає вся важливість дослідження людини як однієї з
ланок системи ВАДС. Це є однією з найважливіших причин щодо врахування психофізіологічних показників
водія під час проектування та вдосконалення автомобільних доріг і транспортних засобів
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ РУХУ НА НАПРУЖЕНІСТЬ РОБОТИ ВОДІЯ
Марій Р.А., студ.
Національний університет «Львівська політехніка»
Для безпеки дорожнього руху великого значення набуває здатність водія передбачати зміни дорожньої
обстановки, щоб відповідними цілеспрямованими діями попередити виникнення небезпечних ситуацій.
Керування автомобілем вимагає від водія дотримуватись такого режиму руху, що враховує постійну зміну
ситуації. Відомо, що зі зміною умов руху змінюється ряд психофізіологічних показників роботи водія. При
малих відстанях видимості, дотримання безпечної швидкості руху помітно позначається на функціональному
стані водія. У раніше проведених дослідженнях вказується, що вибір швидкісного режиму значною мірою
впливає на безпеку руху. Таким чином, подальші дослідження впливу швидкісного режиму руху на
напруженість роботи водія є актуальним для забезпечення безпеки руху.
Для оцінки психофізіологічного стану водія використовується інтегральний критерій стану водія –
показник активності регуляторних систем (ПАРС), який дає можливість класифікувати 4-и функціональних
стани водія [1]. Серед найважливіших показників надійності роботи водія є час реакції, збільшення якого
приводить до збільшення динамічного габариту транспортного засобу, що у свою чергу впливає на швидкісні
режими руху автомобілів. Проведені дослідження психофізіологічного стану [2] дозволяють визначити
закономірності зміни безпечної швидкості руху автомобіля залежно від функціонального стану водія при малих
відстанях видимості.
З метою оцінки впливу швидкості руху на функціональний стан водія були проведені експериментальні
дослідження його роботи у світлий і темний період доби. Після статистичного аналізу результатів дослідження
зміни показника активності регуляторних систем від швидкості руху у темну і світлу пору доби встановлено
залежність, яку графічно відображено на рис. 1.

Рисунок 1– Зміна функціонального стану водія під час руху за різної швидкості руху:
1 – рух у світлу пору доби; 2 – рух у темну пору доби.
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За результатами дослідження, при русі однією і тією ж ділянкою, за швидкості руху 80-100 км/год,
напруженість роботи водія у темну пору доби суттєво збільшується. При досягненні максимальних швидкостей
у темну пору доби, показник активності регуляторних систем коливається в межах 7-9 балів. За таких умов
водій перебуває у стані перенапруження і розвивається виснаження регуляторних систем. Це пояснюється тим,
що в умовах недостатньої видимості (нічний час) у водія виникає постійна нестача інформації про дорожні
умови, відбувається засліплення його іншими учасниками дорожнього руху, що призводить до погіршення
сприйняття ним дорожньої ситуації та збільшення часу реакції. На безпечні режими руху транспортних засобів
у темну пору доби впливає напружений стан водія, який починає мати місце при досягненні швидкості руху
більше 90 км/год у світлу пору доби, а в темну – більше 70 км/год.
Дослідження показують, що постійно діючими чинниками у темну пору доби, які здійснюють вплив на
функціональний стан водія є швидкість руху автомобіля та обмежена видимість у темний період доби,
зумовлена відстанню світла фар, де об'єкти в освітленій зоні із збільшенням швидкості з’являються раптово. За
таких умов при швидкості руху понад 100 км/год, ПАРС водія становить більше 7 балів, що свідчить про його
напружену роботу.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТА ПІШОХІДНИХ ПОТОКІВ
Давосир В.А., студ., Каленюк М.М., студ.
Національний університет «Львівська політехніка»
Для визначення витрат на переміщення пасажирів та вантажів необхідно з’ясувати, які види цих витрат
існують.
Розрізняють два типи переміщення пасажирів [1]:
1)
на пасажирському транспорті загального користування;
2)
на пасажирському транспорті індивідуального користування.
Розглядаючи перший тип, можна перелічити такі його складові:
– час на підхід до зупинного пункту;
– час очікування транспортного засобу;
– час поїздки, включаючи пересадки;
– час на підхід до місця призначення.
Другий тип має такі складові:
– час на підхід до стоянки автомобілів;
– час поїздки;
– час на вибір стоянки;
– час на підхід до місця призначення.
Для сукупної оцінки витрат на переміщення пасажирів від місця проживання до місця призначення
запропонована така залежність [2]:
Впот  Сперем  tперем  min ,
де Впот – поточні витрати; Сперем – вартісна оцінка складових часу переміщення; tперем

– час переміщення.

Усі складові часу переміщення відносно їхньої вартісної оцінки розподілено таким чином:
1)
час підходу (відходу);
2)
час очікування;
3)
час поїздки.
Дослідження щодо вартісної оцінки часу згруповані за такими головними ознаками [2]:
1)
національний дохід або чиста продукція, яка створюється за одну людино-годину;
2)
середньогодинна заробітна плата;
3)
суб’єктивна оцінка пасажиром свого часу під час вибору засобу пересування;
4)
зниження продуктивності праці пасажирів унаслідок транспортної втоми;
5)
зростання продуктивності праці внаслідок підвищення культурно-освітнього рівня працюючих за
рахунок скорочення часу пересування на роботу.
Особливу увагу науковці приділяють дослідженню впливу транспортної втоми на подальші результати
діяльності працівника [3–5].
Так, у роботах [6–8] розглядається вплив умов руху, зокрема втоми пасажирів та часу переміщення на
вибір виду транспорту для здійснення поїздок.
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Іншою складовою є поточні витрати, які пов’язані з процесом переміщення пасажирів [9–11]. У
загальному вигляді – це сукупність витрат транспортних засобів, які виконують перевезення, та витрат на
обслуговування й експлуатацію зупинних пунктів.
Витрати транспортних засобів, які виконують перевезення пасажирів, складаються з:
1)
витрат під час руху ділянкою вулично-дорожньої мережі;
2)
витрат під час перебування на зупинному пункті;
3)
витрат під час знаходження перед перехрестям.
У свою чергу, витрати на облаштування й експлуатацію зупинних пунктів складаються з [12]:
– витрат на фарбування павільйону;
– витрат на ремонт м’якої покрівлі;
– витрат на фарбування та ремонт місць для сидіння;
– витрат на фарбування урн;
– витрат на ямковий ремонт асфальтного покриття;
– витрат на заміну дорожнього знаку зупинного пункту;
– витрат на прибирання та вивіз побутового сміття;
– витрат на заміну ламп освітлення;
– витрат на електроенергію.
Якщо поглянути на процес переміщення транспортних засобів вулично-дорожньою мережею, то
очевидним є чергування періодів руху її ділянкою та затримки перед перехрестям.
З погляду експлуатаційних якостей транспортних засобів, найбільші витрати паливно-мастильних
матеріалів, навантаження на вузли й агрегати існують в періоди прискорення (сповільнення) та роботи на
холостому ходу.
У зв’язку з цим, важливим завданням є створення таких умов руху, які б мінімізували витрати всіх
учасників транспортного процесу.
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ДІЛЯНКИ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ
Бура Р.Р., магістр, Давосир В.А., студ.
Національний університет «Львівська політехніка»
На сьогодні існують різновиди понять ділянок вулично-дорожньої мережі з погляду транспортних,
пішохідних та пасажирських потоків. Відповідно й вимоги до довжини цієї ділянки різні.
Так, у роботі [1] зазначено, що відстань між магістральними вулицями має бути в межах 600–800 метрів,
а відстані між вузлами на різних рівнях такі: на вулицях та дорогах безперервного руху – 800–1200 метрів (у
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центральних зонах міст не менше ніж 600 метрів), регульованого руху (в межах сельбищної території) – 500–
1500 метрів, між вузлами в одному рівні – 300–800 метрів.
У роботі [2] зазначено, що відстань між магістральними вулицями не має перевищувати 700–1000 метрів
(залежно рельєфу місцевості ці значення можуть змінюватись).
Головним критерієм для визначення відстані між вулицями є відстань пішохідної досяжності, яка не має
перевищувати 500 метрів (згідно з ДБН 360–92** [3]).
Такий підхід пояснюється інтересами сімейного побуту, де головним є бажання позбавити своїх дітей від
необхідності перетинати автомобільні дороги [4]. У зв’язку з цим прийняте рішення, зробити центром
мікрорайону школу, що й визначило його межі із радіусом пішохідної досяжності 800 метрів.
На сьогодні поняття радіусу пішохідної досяжності більше стосується зупинок громадського транспорту,
що, в свою чергу, визначає відстань між зупинними пунктами міського пасажирського транспорту. Так в ДБН
360-92**[3] зазначено, що відстань між зупинними пунктами для автобусів, тролейбусів та трамваїв має бути
400–600 метрів, експрес-автобусів та швидкісних трамваїв – 800–1200 метрів, метрополітену – 1000–1500
метрів, електрифікованих залізниць – 1500–2000 метрів.
Наявність таких меж варіювання не дозволяє оптимізувати процес визначення довжини ділянки вуличнодорожньої мережі або довжини перегону, тому розроблені математичні моделі, які дозволяють оптимізувати
транспортний процес переміщення пасажирів або вантажів на транспортній мережі.
Перші спроби визначення оптимальної довжини між магістралями були зроблені в роботі М. С.
Фішельсона [5], де основними чинниками впливу є витрати на піший підхід до зупинного пункту та щільність
транспортної мережі. Остаточно математична модель щільності транспортної мережі для квадратної форми
житлового кварталу набула такого вигляду:
2
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,
(1)

LМ Vпіш  tпіш 15lп
де Vпіш – швидкість руху пішоходів, км/год; lп – довжина перегону, км.
Використовуючи умови, що Vпіш  const та lп  const , при витратах часу на піший підхід 4–6 хвилин та
щільності транспортної мережі 2–3,5 км/км2, робимо висновок, що оптимальна довжина між магістралями
дорівнює 600–1000 метрів.
У роботах [6, 7] зроблено акцент на визначенні оптимальної довжини перегону, використовуючи
критерій мінімуму витрат часу на переміщення населення. Результатом є математична модель такого вигляду:
lп.опт 
де tзп

2Vпіш  tзп  lсер тр

піш  kнп  kвз

,

(2)

– час стоянки транспортного засобу на зупинному пункті, год;

lсер – середня довжина поїздки, км;

піш , тр – вагові коефіцієнти психологічної оцінки пасажирами витрат часу на пересування ( піш  2; тр  1 );
kнп , kвз – коефіцієнти непрямолінійності підходу та вибору зупинного пункту відповідно.
Використовуючи критерій мінімуму витрат часу Ziari H. [8], отримаємо таку залежність:
lопт 

( tсппр  tоч ) lсер Vпіш

п

2a

,

(3)

де tсппр – середній час сповільнення та прискорення транспортного засобу, год; tоч – час очікування, год; a –
константа зведення.
Обидва підходи за основну змінну використовують середню довжину поїздки, яка є функцією
транспортної роботи. Але відомо, що транспортна робота може змінюватися залежно величини
пасажиропотоків на перегонах. Отже, неможливо використовувати усереднені показники для визначення
довжини перегонів на всьому маршруті.
Більш досконалий метод визначення оптимальної довжини перегону запропонований у роботі
О. М. Єрмак [9]. Він ґрунтується на критерії мінімуму витрат суспільства й дозволяє визначати оптимальну
довжину перегону на поточній довжині маршруту:
опт

пl

2 Vпіш( t зпC 

nг

 F  x сл  Сзп t' зпN  C
г )

F  x вх  kнп  kвз  kрм  Сn

г

,

(4)



де Cnг – вартість часу перебування пасажира в салоні транспортного засобу, грн/год; F  xсл – пасажиропотік
'
слідування, пас./добу; Сзп – витрати на утримання зупинного пункту, грн/добу;
t зп – загальний час простою
транспортних засобів на зупинному пункті за добу, год./добу;
Nг – кількість шкідливих речовин у
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відпрацьованих газах автомобілів, кг/год; Cг

– вартість впливу шкідливих речовин у відпрацьованих газах

автомобілів, грн/кг; F  xвх – вхідні пасажиропотоки, пас./добу·км; k рм – коефіцієнт рельєфу місцевості; Сn –
вартість пішого руху, грн/год.
Оптимізаційні залежності довжини перегону (2) – (3) отримані за умови, що технічна швидкість
VТ  const , інтервал руху І  const та tзп  const . У роботі М. В. Калюжного [10] отримано таку залежність
середньої довжини перегону
 0,26  0,07l  0,003V  0,04

l
n.сер

ср

П

U

 0,03К
qн

зм

,

(5)

де  – коефіцієнт використання місткості транспортного засобу; VП – швидкість транспортного потоку, км/год;
U – питома потужність двигуна, кВт; qн
– номінальна місткість транспортного засобу, пас.; Кзм – коефіцієнт
змінності пасажирів.
Розглянуті підходи стосуються пішохідних та пасажирських потоків і недостатньо враховують
параметри транспортних потоків.
Отже, необхідно дослідити, які існують підходи щодо визначення витрат на переміщення транспортних
засобів і пішоходів вулично-дорожньою мережею міста.
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖІВ
Каленюк М.М., студ., Островський Р.Б., студ.
Національний університет «Львівська політехніка»
У структурі добових витрат населення під час здійснення основних видів переміщень можна виділити
такі складові:
1)
піший рух, який виникає під час:
– підходу до місця призначення (робота, місця побуту, тощо);
– підходу до зупинного пункту, здійснюючи переміщення на міському пасажирському транспорті;
– підходу до місця стоянки транспортного засобу, здійснюючи переміщення на транспорті
індивідуального користування;
– поєднання перелічених варіантів;
2)
рух в транспортному засобі міського пасажирського транспорту або індивідуального
користування.
Окремою складовою витрат є переміщення вантажів, що забезпечують життєдіяльність населення.
Транспортні засоби, які їх здійснюють є складовою транспортного потоку.
Отже, спостерігається чітка ієрархія формування пішохідних, пасажирських та транспортних потоків.
Відповідно до рис.1, структура транспортного потоку є різноманітною, тому надалі будемо
використовувати за одиницю транспортного потоку умовний легковий транспортний засіб. Шляхом
використання коефіцієнтів зведення [1, 2] увесь транспортний потік необхідно звести до умовного легкового
транспортного засобу.
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Рисунок 1– Ієрархія формування транспортної системи переміщення пасажирів та вантажів
Оскільки рух усіх наведених вище потоків відбувається вулично-дорожньою мережею, яка складається з
окремих ділянок, то існує така її ділянка оптимальної довжини, яка є стороною житлового кварталу, що
забезпечує мінімум витрат на функціонування транспортної системи перевезення пасажирів та вантажів:
СТС  СТП  СПП  min
,
Q  const
де СТП – витрати, пов’язані з рухом транспортних потоків, грн;
СПП – витрати, пов’язані з рухом пасажирських потоків, грн;
Q – обсяг перевезень.
В якості системи допущень під час формування складових витрат залежності обрано такі умови:
1)
розглядається житловий квартал (рис. 2), який має площу 20–50 га [3];
2)
межами кварталу є магістральні та житлові вулиці [3];
3)
ширина проїзної частини, виходячи із кількості смуг – 2–4 [3], знаходиться в межах 7–15 метрів;
4)
забезпечуються виконання всіх переміщень учасниками руху.

а

б
1
2

Рисунок 2 – Графічне зображення фрагмента житлового району (а) та схеми ділянки вулично-дорожньої
мережі (б): 1 – житловий квартал; 2 – межі зони транспортного обслуговування ділянкою ВДМ; lділ , l p –
довжина ділянки ВДМ, що є стороною житлового кварталу та відстань між центрами суміжних кварталів
відповідно;  – транспортні та пішохідні потоки.
Запропонована математична модель визначення оптимальної довжини ділянки ВДМ, яка є стороною
житлового кварталу, дозволяє мінімізувати витрати суспільства на функціонування транспортної системи
перевезення пасажирів та вантажів. Проведені дослідження з визначення параметрів цільової функції
дозволяють встановити такі загальні закономірності:
– зміну кількості мешканців житлового кварталу залежно поверховості та площі забудови;
– зміну кількості переміщень мешканців міста залежно розподілу поїздок між транспортом масового та
індивідуального користування;
– зміну кількості транспортних засобів, які рухаються транзитом через ділянку ВДМ, залежно
чисельності населення та характеристик міста.
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ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ
Грицунь О.М., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
Зростання кількості автомобілів і обсягів перевезень спричиняє збільшення інтенсивності руху, що в
умовах міст сприяє виникненню транспортних проблем, наслідком чого є зменшення показників ефективності
транспортної системи та безпеки дорожнього руху. Повністю ліквідувати негативні наслідки автомобілізації
неможливо, тому для покращення роботи магістральної вулично-дорожньої мережі (ВДМ) необхідно
підвищити пропускна здатність вулиць та доріг [1].
Пропускна здатність залежить від великої кількості чинників: дорожніх умов (ширини проїзної частини,
поздовжнього ухилу, радіусу кривих в плані, відстані видимості, тощо); складу потоку автомобілів; наявності
засобів регулювання; погодно-кліматичних умов; можливості маневрування автомобілів по ширині проїзної
частини; наявність (або відсутність) зон стоянки, психофізіологічних особливостей водіїв. Зміна цих чинників
істотно впливає на коливання пропускної здатності протягом доби, місяця, сезону та року [1,2]. При частому
розташуванні перешкод на дорозі відбуваються значні коливання швидкості, в результаті чого підвищуються
транспортні затримки та зменшується пропускна здатність ВДМ. Як наслідок зростає кількість дорожньотранспортних подій (ДТП), а також виникають проблем екологічного, соціального й економічного характеру.
Важливим напрямком розв’язання транспортних проблем повинно стати формування ВДМ міст із
збільшеною пропускною здатністю, покращення та забезпечення умов для руху громадського транспорту
(виділення окремих смуг та забезпечення пріоритетного пропуску). Очевидно, що врахувати ці чинники
одночасно дуже важко, особливо для міст з ВДМ, яка сформувалася історично. Частково розв’язати цю
проблему можна шляхом виявлення закономірності впливу інтенсивності транспортних і пішохідних потоків на
величину пропускної здатності в зонах розміщення перехресть, пішохідних переходів, наявності зупинок
громадського транспорту, а також організації паркувань в адміністративних, торговельних, громадських і
виробничих галузях. Наявність таких методів дозволить науково обґрунтувати області ефективного
застосування пішохідних переходів, обґрунтування мережі паркування автомобільного транспорту в умовах
міста і тим самим підвищити якість організації дорожнього руху [3].
Найважливішим показником, який характеризує транспортно-експлуатаційні якості мережі міських доріг
і вулиць, є її пропускна здатність. Під пропускною здатністю вулиці розуміють максимальну кількість
автомобілів, які можуть пройти нею за одиницю часу при забезпечення необхідної швидкості і безпеки руху. В
реальних умовах пропускна здатність вулиці визначається пропускною здатністю однієї з її ділянок, де вона є
найменшою [1-3]. Це може бути пересічення, пішохідні переходи, місця стоянок автомобілів, зона зупинки
міського пасажирського транспорту, звуження проїзної частини, мости, шляхопроводи, підйоми, зони злиття та
пересічення транспортних потоків.
Однією із важко прогнозованих складових, які впливають на пропускну здатність ВДМ є нерегульовані
пішохідні переходи, а також запарковані автомобілі уздовж проїзної частини. Дуже важливим у цьому
співвідношення є вибір раціональної схеми розміщення пішохідних переходів за різних геометричних
параметрів проїзної частини, з метою задоволення потреб у безпечному переміщенні пішоходів та мінімізації
затримки транспортних потоків.
Відомо, що вуличні пішохідні переходи встановлюються на регульованих і нерегульованих перехрестях,
а також вздовж транспортної магістралі. При цьому нерегульовані переходи влаштовують при малій
інтенсивності транспортного і пішохідного потоку. Для забезпечення безпеки пішоходів при переходів через
проїзну частину найкраще проектувати позавуличні пішохідні переходи, які поділяються на дві основні групи:
надземні і підземні. Надземні переходи в залежності від розміщення рівня проїжджої частини і тротуарів
бувають наступних типів: над проїжджими частинами, розміщеними в одному рівні з головним тротуаром; над
проїжджими частинами, розміщеними у виїмках. Підземні переходи прокладаються у виді тунелів під
проїжджою частиною вулиць, мають сходові входи і виходи [1].
Будівництво позавуличних пішохідних переходів – першочергове завдання, оскільки підвищується
пропускна здатність ВДМ, за рахунок ліквідації конфліктних ситуація між транспортними та пішохідними
потоками. Але таке будівництво є дорогим і трудомістким процесом, що вимагає значних капіталовкладень та
часу. Отже, на перший план виходять організаційні заходи, зокрема – впровадження сучасних технологій,
засобів і систем управління дорожнім рухом, з метою підвищення пропускної здатності ВДМ і зниження
транспортних затримок в зоні надземних пішохідних переходів. Правильне прогнозування пропускної здатності
і порівняння її з існуючою (або очікуваною) інтенсивністю руху є важливою умовою розміщення пішохідних
переходів, а отже і раціонального використання капіталовкладень.
Для визначення впливу пішохідних переходів на пропускну здатність ВДМ необхідно знати щільність
пішохідного потоку, швидкості руху пішоходів при перетині проїжджої частини, спосіб регулювання руху на
вулиці і інтервали між автомобілями в транспортному потоці, що приймаються пішоходами для переходу.
Рух транспортних засобів у потоці на ВДМ в зоні нерегульованих пішохідних переходів може бути
розглянуто на основі теорії масового обслуговування, яка дозволяє визначати пропускну здатність ділянки
дороги за формулою [4]:
1
Р
e N t ,
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де Р – пропускна здатність дороги, авт./с; NП

– інтенсивність руху пішоходів, піш./ с;

tі –

мінімальний інтервал між автомобілями, с; tП – мінімальний час, який затрачає пішохід при переході однієї
смуги руху (критичний інтервал), с.
Інтервал між автомобілями в потоці
tі залежить від інтенсивності транспортного потоку, типу і
швидкостей руху автомобілів. Крім цього, мають значення вік і стать пішоходів. Один і той же інтервал
tі ,
прийнятий однією групою пішоходів, іншою може бути відкинутий.
Пропускна здатність пішохідного переходу визначається характером розподілу інтервалів в потоці, який
залежить від того, на якій відстані від найближчого світлофора розташований нерегульований пішохідний
перехід. Чим ця відстань є меншою, тим яскравіше виражений розподіл потоку на групи, інтервали між якими
наближаються до tmax .
На величину пропускної здатності ВДМ в цілому істотно впливає частка водіїв, які порушують правила
проїзду нерегульованих пішохідних переходів. Відповідно до пави дорожнього руху, а саме у пункту 18.1
«водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому
перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу
пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека» [5].
В даний час кількість ДТП за участю пішоходів з кожним роком зростає. Згідно з статистичними даними,
ДТП з пішоходами стаються в наступних місцях: в зонах зупинок громадського пасажирського транспорту –
35%; на нерегульованих пішохідних переходах – 30%; на нерегульованих перехрестях – 20%; на регульованих
пішохідних переходах – 10%; на регульованих перехрестях – 5% [4].
З наведених даних можна зробити висновок, що в населених пунктах найбільша кількість ДТП з
пішоходами (до 75%) стається на ділянках доріг між перехрестями. Отже, можна припустити, що така
характерна аварійність пояснюється певними особливостями поведінки людей, які перетинають дорогу,
недотриманням водіями правил дорожнього руху, а також «агресивною» манерою водіння.
Паркування автомобілів на ВДМ міста є складною проблемою у зв’язку з тим, що із зростанням рівня
автомобілізації зростає потреба у кількості паркомісць. У той же час зростає кількість автомобілів на ВДМ, що
унеможливлює збільшення місць для паркування, а навпаки, є умовою для їх зменшення, оскільки необхідно
збільшувати пропускну здатність міських вулиць, чого в умовах існуючої забудови можна досягти лише
організаційними методами.
У теорії та практиці відомо багато підходів щодо організації паркування, його впливу на умови руху
транспортних потоків. Особливо гострою ця проблема є в зонах перехресть: на нерегульованих це виражається
через обмеження зон видимості; на регульованих – зменшення потоків насичення. Припарковані транспортні
засоби на ділянках вулиць між перехрестями спричиняють різке пониження пропускної здатності за рахунок
утворення численних зон переплетення потоків, коли транспортні засоби, які рухаються правою смугою, у
зв’язку із наявністю перешкоди на ній, змушені маневрувати [3]. Особливої уваги організаторів руху також
потребують місця заїзду та виїзду з місць паркувань. Хоча багато цих аспектів і обумовлено у нормативних
документах, проте вони не дають відповіді про ступінь такого негативного впливу [4].
З розглянутого вище можна стверджувати, що найважливішими чинниками, які впливають на зниження
пропускної здатності є нерегульовані пішохідні переходи між перехрестями, а також запарковані автомобілі
уздовж проїзної частини. Вищезазначене обумовлює актуальності дослідження, що спрямоване на розробку й
теоретичне обґрунтування нових, більш об’єктивних підходів до рішення проблеми підвищення пропускної
здатності в районах щільного розміщення пішохідних переходів, а також інтенсивного паркування автомобілів.
Метою подальших наукових досліджень у цьому напрямку є визначення оптимальних відстаней між
запаркованими автомобілями і перехрестями міських вулиць, за яких досягатимуться оптимальні умови руху
транспортного потоку і висока ефективність транспортного обслуговування.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ АСУР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ В РУСІ
ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Євчук Ю.Ю., студ.
Національний університет “Львівська політехніка”
У наш час можна спостерігати різке збільшення чисельності приватного транспорту на вулицях міст.
Це зумовлює збільшення інтенсивності руху на вулично-дорожній мережі (ВДМ), щільності потоків,
перевищення пропускної здатності, а отже – утворення значних затримок та заторів на дорогах. Від цього
зазнає шкоди і громадський транспорт (ГТ), що завдає незручності більшості населення міста, оскільки основні
маси пасажирів переміщуються саме за допомогою ГТ.
Загалом є кілька способів пріоритезації руху ГТ, проте, не всі вони є актуальними за певних умов. Для
ізольованих перехресть, усі методи поділено на три групи, а саме: 1) забезпечують пріоритет у просторі;
2)пріоритет у часі; 3) просторово-часовий пріоритет. Методи, що забезпечують пріоритет на координованих
перетинах (часовий і просторово часовий пріоритет) поділено на дві групи. Даний поділ на групи, у певній
мірі, є умовним, оскільки реалізація методів пріоритету у просторі не може не впливати на зміну параметрів
керування світлофорної сигналізації на перехресті, що є його часовим аспектом функціонування. Наприклад,
обмеження поворотів на перехресті для не пріоритетних транспортних засобів дозволяє або зменшити
тривалість циклу, або збільшити тривалість дозволеного сигналу у напрямку руху ГТ, що є заходами пріоритету
у часі. Проте, з метою визначення переваг і недоліків, зручно було їх класифікувати. Найкращих результатів
для забезпечення абсолютного пріоритету (проїзду без зупинки) можна отримати використовуючи метод, в
основу якого закладено використання виділених смуг та виклик спеціальної фази у реальному часі, а одночасно
при повному адаптивному керуванні на перехресті, використовуючи сучасне обладнання, можна досягти його
оптимальної роботи. З іншого боку, приймати один із методів за оптимальний для усіх перехресть буде
недоцільно, оскільки на кожному з них є різні дорожньо-транспортні умови, що вимагають для кожної ділянки
окремого підходу. Саме тому варто застосовувати поєднання кількох методів з різних груп запропонованої
класифікації, при цьому для ГТ слід забезпечувати пріоритет як у просторі, так і у часі [1].
Розглянемо цю проблему на прикладі міста Львова. Запровадження спеціальних смуг руху для ГТ
можливе лише на кількох ділянках, оскільки більшість вулиць мають недостатню ширину проїзної частини,
особливо в центральній частині міста, де інтенсивність власне найбільша. Тому за даних умов оптимальним
способом пріоритезації руху ГТ буде встановлення по маршруту “розумних світлофорів”, які б регулювались
автоматизованою системою управління рухом (АСУР), тобто при наближенні ГТ вмикається зелений сигнал.
Такі світлофори вже встановлені на трамвайних маршрутах №2 та №6.

А)

Б)
Рисунок 1–Розміщення “розумних світлофорів” на маршрутах №2 (А) та №6 (Б).

При проведенні попередніх досліджень студентів кафедри транспортних технологій та співробітників
ЛКП «Львівавтодор» виявлено, що на маршруті №2 тривалість затримки у робочий день тижня зменшиться на
18%, а у вихідний – на 21% з цього можна свідчити, що система значно скорочує час затримок на перехрестях,
та зменшує час поїздки за рахунок коридорів часу на регульованих перехрестях. Проте таке рішення має і свої
недоліки, зокрема створює затримки на прилеглих вулицях або перехрестях.
Основним напрямком в подальших дослідженнях повинна бути оцінка актуальності впровадження
АСУР на маршрутах ГТ, доцільності її використання, виявлення переваг та недоліків. Також варто
досліджувати вплив даної системи на затримки в русі приватного транспорту та на ситуацію в межах ВДМ
загалом.
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ «ІНКОТЕРМС-2010» НА ХАРАКТЕР РОБОТИ ТРАНСПОРТНОЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Корик Я.Ю., студ.
Національний університет “Львівська політехніка”
У наш час багато українських підприємств виходять на зовнішній ринок, з метою освоєння нових
напрямків збуту товару. Але виникають проблеми при збільшенні обсягу міжнародних продажів, так як при
заключенні угоди сторони погано ознайомлені з правилами торгівлі у країнах контрагентів, що призводить до
розбіжності по умовах заключення договору. Тому існує гарант попередження цих проблем – Інкотермс, метою
якого є забезпечення комплекту міжнародних правил по тлумаченню найбільш широко використовуваних
торгівельних термінів в області зовнішньої торгівлі. Таким чином, сьогодні дані правила є основою
систематизації і стандартизації умов договору міжнародної купівлі-продажу товарів [1].
Терміни Інкотермс мають своє пояснення, яке призначене для допомоги користувачеві у виборі
конкретних умов. Кращим способом поставки вважається автомобільний транспорт, так як терміни доставки та
ціна на перевезення є прийнятними, мінімальною є кількість навантаження та розвантаження товару, що
дозволяє його максимально зберегти. EXW (Ex Works) найбільш вигідний для продавця. Продавець повинен
лише передати товар покупцеві на своєму підприємстві або в іншому визначеному місці (наприклад, на заводі,
фабриці, складі і т. п.), після чого всі ризики і подальші витрати несе покупець. FCA (Free Carrier) передбачає
те, що продавець повинен доставити товар перевізнику, певному покупцеві, після чого всі ризики переходять до
покупця. Продавець за свій рахунок повинен отримати експортну ліцензію і виконати всі митні формальності
для вивозу товару на експорт. При використанні DAP (Delivered at Place) продавець здійснює поставку, коли
товар наданий у розпорядження покупця на прибулому транспортному засобі, готовим до розвантаження, в
узгодженому місці призначення. Продавець несе всі ризики, пов’язані з доставкою товару в зазначене місце [1].
Саме ці терміни найчастіше використовуються у зовнішньоекономічних операціях в Україні. Перевезення, які
здійснюються за таких базисних умов поставки варто облікувати та аналізувати.
Базисні умови поставки Інкотермс грають значну роль у змісті зовнішньоекономічного контракту (за
умови, що є посилання на них). Саме вони визначають момент і місце виконання обов’язку продавця щодо
передачі товару, переходу від продавця до покупця ризику випадкової загибелі або псування товару.
розподіляють обов’язки і витрати сторін з транспортування, страхування та виконання митних формальностей.
Також, вони використовуються для калькуляції вартості товару в контракті (фактурна вартість), яка у поєднанні
з витратами на транспортування товару (навантажувальна-розвантажувальна робота, перевантаження,
страхування) визначає митну вартість товару. Транспортно-експедиційні підприємства досить часто звертають
увагу саме на цей пункт в самому контракті, адже від характеру базисних умов поставки залежать і умови
оплати і ідентифікація особи, з якою працюватиме експедитор [1].
Зрозумілим є те, що при різних базисних умовах ціна на перевезення різна і має вплив на вартість
товару. Отже, ціна на один і той же товар не може бути однаковою навіть при інших рівних умовах угоди
(розмір партії, країна походження, країна вивезення), наприклад, при єдиній вартості на одиницю товару,
зазначена в контракті сума на умовах поставки EXW буде майже збігатися з ціною товару, тоді як ціна на
умовах DDP включає всі можливі види транспортних витрат і буде високою. Тому вибір того чи іншого
терміну, на який буде зроблено посилання, повинен бути ретельно обдуманим та раціональним. Необхідно
чітко прорахувати економічний ефект від угоди, з урахуванням позицій контролюючих органів до оцінки того
чи іншого базису в митних цілях. Структура ціни контракту має прямий взаємозв’язок з обраними умовами
поставки.
Залежно від базисних умов поставки може змінюватись вартість контракту, так як вони вказують, яка зі
сторін зазнає витрат по транспортуванню товару та в який момент передається відповідальність за збереження
вантажу. Умови оплати за товар покупцем та термін доставки також можуть відрізнятися, тому що той чи
інший термін Інкотермс покладає не однакові обов’язки на продавця.
На жаль, Україна експортує менше ніж імпортує, тобто має негативне сальдо, що погано впливає на її
економіку. Це пояснюється тим, що вона відстає у технологічному процесі від більш розвинених країн.
Більшість українських експедиційних фірм мають нижчий рівень обслуговування ніж іноземні, які
відповідають світовим стандартам. Через недосконалість у митному обслуговуванні, транспортній
інфраструктурі, інформаційному забезпеченні, зв’язку, вона має низьку конкуренту спроможність на
міжнародному ринку і частіше виступає країною покупця. Для вирішення таких проблем, необхідно проводити
облік та аналіз експедиційних операцій, враховуючи особливості базових умов поставки. Саме від них повинен
залежати характер роботи експедитора.
ЛІТЕРАТУРА
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЯ ЯК ПРИЧИНИ ДТП
Плесак С.А., студ.
Національний університет “Львівська політехніка”
У зв’язку з великою аварійністю на автомобільних дорогах потрібно детальніше вивчати систему
“Водій – Автомобіль – Дорога – Середовище” (ВАДС). Безпечний рух на дорозі залежить від безвідмовної
роботи всіх складових цієї системи. Слід розглянути кожну підсистему окремо.
Ймовірність безвідмовної роботи автомобіля визначається як добуток імовірності безвідмовної роботи
всіх його вузлів та агрегатів. Під надійністю автомобільної дороги розуміють її здатність забезпечувати
безпечний рух зі швидкістю, близькою до оптимальної, протягом заданого терміну служби. Ця імовірність
залежить як від імовірності безвідмовної роботи всіх її елементів, так і від середовища, що може різко
змінювати транспортно-експлуатаційні властивості дороги [1].
Безвідмовність цих складових системи ВАДС забезпечити досить важко, але найважче забезпечити
безвідмовність роботи водія. Під надійністю роботи водія розуміють його здатність виконувати задані функції в
заданих умовах. Важливою складовою безвідмовної роботи водія є його функціональний стан. Функціональний
стан організму водія (ФС) - комплексна багатокомпонентна характеристика різних систем організму, які прямо
або побічно взаємодіють при виконанні певної діяльності. Показники функціонального стану організму водія
дають змогу оцінити рівень напруженості і складності його праці [2].
Актуальність і гостроту цього питання також піднімав ще Д. Клебельсберг у 60-х роках минулого
століття. При аналізі ДТП він стверджує, що є явні і приховані причини їх настання. Явними причинами ДТП
вважають такі, які встановлюються на місці події. Прихованими причинами є такі, які або майже, або
абсолютно не встановлюються, а виявляються лише в ході дослідження умов поведінки, що
передували ДТП [1].
Результати досліджень деталізовані на рис.1. Варто зазначити, що при дослідженні не враховувались
смертельні випадки або учасник ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння чи не відносився до вікової
групи 18-65 років [1].

Рисунок 1– Розподіл побічних психологічних причин скоєння ДТП:
1 – помилки в прогнозі дорожньої ситуації; 2 – поспішання; 3 – настрій; 4 – погане володіння навиками
керування ТЗ; 5 – тимчасове погіршення ФС у зв'язку з психологічним станом; 6 – бездіяльність; 7 –
незадовільний технічний стан ТЗ; 8 – недостатнє знання правил дорожнього руху; 9 - агресивність; 10 –
довготривале погіршання ФС.
Як бачимо на діаграмі, відсоток виникнення ДТП через тимчасове або довготривале погіршення
функціонального стану водія є досить невеликий. Виснаження водія, як причину ДТП можна не виявити на
місці скоєння аварійної ситуації, бо навіть якщо водій не отримав серйозних травм, він достатньо сильно
збуджений. Лише після конкретного професійного аналізу в деяких випадках вдається встановити, чи був водій
втомлений від багатогодинної поїздки (або від інших причин), чи він був у нормальному стані [1].
Це все актуалізує задачі з дослідження та моніторингу ФС водіїв на дорогах загального користування.
Існує велика кількість методів і підходів до оцінки ФС організму людини, заснованих на реєстрації різних
психофізіологічних показників. ФС можна досліджувати різними методами, зокрема за допомогою запису
електрокардіограми.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Хомицький І.-М.Б., студ.
Національний університет "Львівська політехніка"
Основним показником ефективної діяльності будь-якого підприємства є грошовий дохід, на який
впливає багато чинників. Виявлення закономірностей впливу різних факторів на прибуток, та зв'язку між ними,
дозволить підвищити продуктивність, вносити оперативні зміни в стратегію компанії, здійснювати прогноз
грошових надходжень та витрат на певний період. Найкраще ці залежності можна оцінити здійснивши
статичний аналіз діяльності підприємства, що полягає у вивченні та зіставленні отриманих даних між собою та
іншими даними, а також їх узагальнення. Основний зміст цього етапу полягає у виявленні взаємозв'язків явищ,
визначенні закономірностей їх розвитку та здійсненні прогнозних оцінок.
Досліджуване підприємство займається діяльністю із надання транспортно-експедиційних послуг, а
саме організація міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом під замовлення, розробкою і
погодженням маршруту перевезення, вартості перевезення, норм простою, а також документальним
супроводом перевезення. Підприємство здійснює експорт та імпорт товарів різного характеру, а саме: продуктів
харчової промисловості, побутової техніки, медичних препаратів, будівельних матеріалів, побутової хімії тощо.
До уваги бралися дані про діяльність транспортно-експедиційного підприємства за 2015 рік, які, в свою
чергу, підлягали статистичному аналізу в програмі “STATISTICA”. Для проведення аналізу, всю інформацію
щодо замовлень послуг було зведено в єдину табличну форму, окремо для імпорту та експорту за даний
історичний період, а саме країна та місто завантаження, країна та місто розвантаження, дати завантаження та
розвантаження, відстань даного перевезення, сума замовника та сума перевізника, тариф замовника та
перевізника, валюта¸ за якою було здійснене перевезення, ринковий тариф для замовника, очікуваний тариф
для перевізника, маржинальний прибуток. Дана процедура полягала в усуненні проблем впорядкування даних
для заданого статистичного апарату. Це дозволяє уникнути певної невизначеності, яка б могла виступати в
цілому ряді чинників, що унеможливлювали грамотне планування діяльності.
На основі даних, наведених вище, було також встановлено закони розподілу таких величин як сума
перевізника, фрахт, маржинальний дохід та маржинальний прибуток у %.
Наступним кроком було проведення кореляційного аналізу для встановлення характеристики ступеня
залежності результативної ознаки від одного з факторів при фіксованому значенні інших факторів, включених
до кореляційної моделі, визначення тісноти зв'язку між результативними і факторними ознаками. Результатом
цього етапу стали матриці кореляції, в яких наведено статистично значущі зв'язки між змінними, які можуть
бути як прямими, так і зворотними.
Для побудови моделі, яка покаже основні закономірності роботи підприємства, використовувався
регресійний аналіз, який займається пошуком зв'язку, що виражений у функції регресії Регресійний аналіз
використовується тоді, коли відношення між змінними можуть бути виражені кількісно у виді деякої комбінації
цих змінних. Отримана комбінація використовується для передбачення значення, що може приймати цільова
змінна, яка обчислюється на заданому наборі значень вхідних змінних.
Основним результатом було отримання моделі для визначення тарифу за кілометр для замовника при
імпорті та експорті. За результатами регресійного аналізу було отримано таке рівняння для визначення тарифу
для замовника при здійсненні імпорту:

ТЗ / км 

55061, 2 1138,1Тn  24, 4 L  0,9 МП  728ТЗр  9305 Ез
L

,

(1)

де TЗ / км - тариф замовника за кілометр; Тп - тариф перевізника за кілометр; L - відстань; МП маржинальний прибуток; Т З - ринковий тариф замовника; Е з - ефект за замовником.
р

При здійсненні експорту модель формування тарифу для замовника буде описуватися таким рівнянням:

Т З / км 

83111, 7  25, 6 L  0,8 МП 1674ТЗр  38553 Ез
L

,

(2)

де
тариф замовнику за кілометр;
відстань;
маржинальний прибуток;
ринковий
тариф замовника; ефект за замовником.
Про адекватність моделей, з яких було отримано дані рівняння, свідчать високі значення множинного
коефіцієнту детермінації, який дорівнює 0,957 для рівняння (1), 0,95 для рівняння (2) відповідно, та статистично
значущі критерії Пірсона та Фішера.
Таким чином можна спрямовувати на певний курс роботи нових працівників. Підставляючи в ці
рівняння дані щодо ринкової ситуації і рівень бажаної ефективності, досить реально досягнути результату, який
відповідатиме відповідному рівню прибутку транспортно-експедиційної фірми.
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СЕКЦІЯ № VІ
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ВИСОКОШВИДКІСНА АДАПТИВНА ФРЕЗЕРНА ОБРОБКА НА МАТЕРІАЛООБРОБНИХ ВЕРСТАТАХ
Ковальчук Д.С., студ., Федотьева Л.П., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Федотьев А.М., к.т.н., доц.
ТОВ «Інструмент», м. Світловодськ, Україна
Багатокоординатна обробка кінцевими фрезами радіусів просторово-складних поверхонь, що мають
ступінчастий припуск, пов'язана з безперервною зміною такого геометричного параметра зони різання, як
товщина шару, що зрізається. Зміна даного параметра пов'язана з траєкторією руху інструменту, криволінійністю
ріжучої кромки і ступінчастим припуском. У свою чергу товщина шару, що зрізається, робить істотний вплив на
силу різання і, отже, на продуктивність обробки в умовах заданої точності [1].
Мета роботи полягає у визначенні можливості використання електромагнітних порошкових пристроїв для
використання у приводах головного руху матеріалообробних верстатів як регулюючий елемент, що здійснює
адаптивне керування процесом обробки.
Відомо, що найінтенсивніший вплив на сили різання має саме швидкість різання. Тому забезпечити сталість
силових характеристик при виконанні процесу різання можливо при зміні швидкості різання.
Існує два типи управлінням якістю поверхневого шару при підвищенні продуктивності і забезпеченні
необхідної точності розмірів деталі: регулюванням режимів різання в процесі механообробки і забезпечення
необхідних параметрів подальшою дією на деталь. Перший тип найбільш ефективний, оскільки дозволяє у
багатьох випадках позбавитися від фінішних операцій. Найбільш досконалими моделями адаптивного керування
є такі, що реалізують алгоритм адаптивного керування із мінімальним ланцюгом передавальних ланок між
джерелом керуючого сигналу і елементами приводу матеріалообробного верстата. Тому нами запропонована
схема приводу головного руху верстатів на основі системи електроприводу з управлінням і регулюванням в
механічній передачі (рис.1).
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Рисунок 1– Кінематична схема шпиндельної голівки із адаптивним керуванням
1 – муфта; 2 – сателіти; 3 – сонячне колесо, жорстко сполучене зі шпинделем; 4 – корпус; 5 –
електромагнітна порошкова муфта
В роботі визначені статичні і динамічні процеси розгону і гальмування в одноступінчатих
електромеханічних схемах керованого і регульованого в механічній передачі.
При збільшенні значення моменту статичного опору навантаження, що виникає при збільшенні товщини
шару, що зрізається, при ступінчастій обробці складнопрофільних поверхонь або інших чинників (зміні
властивостей оброблюваного матеріалу, зношуванні ріжучого інструменту і тому подібне) здійснюватиметься
процес прослизання провідної і веденої ланок муфти, що автоматично приведе до зменшення кутової швидкості
навантаження (вихідного валу муфти). Це, у свою чергу приведе до зниження швидкості різання і, відповідно
моменту статичного опору навантаження. Таким чином, автоматично підтримуватиметься режим роботи
шпиндельної голівки, при якому будуть забезпечені всі якісні параметри процесу обробки.
Швидкість повернення до сталого режиму роботи шпиндельної голівки безпосередньо залежить від
кінетичної енергії, що запасається маховими масами, що розганяються. Відповідно слід прагнути до зниження
махових мас швидкісного шпинделя голівки.
Можливе застосування розімкненої системи управління, оскільки система володіє властивістю
самовирівнювання.
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 3D-ПРИНТЕРА ТИПУ ТРИПОД
Неїжкаша Д.В., магістрант, Корцов М.І. студ.
Науковий керівник Орел В.М., к.т.н. асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Найбільшим інтересом з усіх існуючих систем компановок принтерів має Delta – система. У цій системі
особлива кінематика рухів. В основі даної системи розташовуються три напрямні, за рахунок яких і
відбуваються всі переміщення. Стіл в Delta – системі нерухомий, а екструдер переміщається за всіма трьома
площинах X в поздовжньому напрямку, Y в поперечному напрямку, Z в вертикальному напрямку.
Дельта-система є паралельною, що означає наявність більше одного кінематичного ланцюга від
початку до виконавчого пристрою. Основна ідея – це використання паралелограма. Ці паралелограми
обмежують рух кінцевої платформи для чіткого відпрацювання переміщення (переміщення тільки по осях X, Y
і Z). Підстав робота монтується над робочою зоною. Всі силові приводи змонтовані в цій підставі. З цього
підстави виходять три важеля з шарнірами посередині. Важелі зроблені з легких композитних матеріалів. Кінці
важелів прикріплені до невеликого трикутного підстави. Приведення в рух вхідних зв'язків буде переміщати
трикутною платформою в напрямку X, Y або Z.
Також у 3D-принтері використовуються лінійні циліндричні напрямні. Повністю система лінійного
переміщення – це комбінація з передачі та лінійних напрямних.
Лінійні напрямні служать в основному для вирішення 3-х завдань:
1) Служити опорою
2) Направляти рухомі частини принтера по необхідній траєкторії з необхідною точністю і мінімальним
тертям.
3) Приймати виникаючі в процесі роботи навантаження.
Напрямні як опора:
Напрямні виступають в ролі конструкційних компонентів, тобто сприймають зусилля і забезпечують
жорсткість.
Точність прямолінійний рухів:
Несучи на собі вагу переміщуваних частин, лінійні напрямні повинні забезпечити рух з необхідною
точністю. Напрямні з люфтом, схильні до вигинів або нерівні приведуть до різкого погіршення якості обробки,
геометрія виробів буде порушена.
Вторинні навантаження:
Крім ваги безпосередньо компонентів, лінійні переміщення також сприймають і передають
різноманітні зусилля - бічні, що крутять.
Лінійні циліндричні напрямні використовуються в багатьох 3D-принтерах і дуже успішно виконують
свою роль. А також їх можна застосувати в Delta - принтері з маленьким полем друку.
Але недоліком застосування їх в Delta - принтері з висотою друку виробу більше 150 мм є те, що через
високу швидкість і малу амплітуди переміщення каретки, лінійні напрямні починають коливатися, резонувати.
Видрукувані вироби виходять з нерівностями і хвилями. Доводиться зменшувати швидкість друку і цим
знижувати коливання.
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОТОТИПІВ СКЛАДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗА
ДОПОМОГОЮ 3D ПРИНТЕРІВ
Байко О.С., магістрант, Лісовий І.С., магістрант
Науковий керівник Орел В.М., к.т.н. асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У машинобудуванні створення штучних прототипів виробів є однією з найбільш складною задачею.
Вона вимагає великих зусиль і витрат, не тільки робочої сили і часу, але й матеріальних.
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На даний момент існує безліч абсолютно нових технологій виготовлення прототипів складної
конструкції, такі як: затвердіння на столі (SGC – Solid Ground Curing), розпилення (BPM – Ballistic Particle
Manufacturing), лазерне спікання порошків (SLS – Selective Laser Sintering), склеювання (LOM – Laminated
Object Modeling), багатосоплове моделювання (MJM Multi Jet Modeling), пошарове накладення термопластів
(FDM – Fused Deposition Modeling).
Затвердіння на столі (SGC – Solid Ground Curing) представляє собою технологію, що використовують
для виготовлення моделей, прототипів, деталей, при якій виробництвом шар геометрії здійснюється з
допомогою потужного УФ лампи через маску. Цей метод, відрізняється від інших хорошою точністю і
швидкістю виготовлення, але має високі експлуатаційні витрати через складність системи. Це призвело до
невизнання на ринку і не має широкого використання на практиці.
Розпилення (BPM – Ballistic Particle Manufacturing) – це технологія швидкого створення дослідного
зразка для випробовування та подальшого редагування. Вже на етапі проектування можна кардинальним чином
змінити конструкцію вузла або об'єкта в цілому. В інженерії такий підхід здатний істотно знизити витрати у
виробництві і освоєнні нової продукції. Серед недоліків технології слід зазначити високу ціну установок та
витратних матеріалів, відносно низька міцність моделей (в залежності від використовуваного матеріалу).
Селективне лазерне спікання (SLS – Selective Laser Sintering) - це метод адитивного виробництва, який
полягає в спіканні дрібнодисперсного порошкового (зазвичай, металевого) матеріалу за допомогою лазера.
Процес націлювання лазера здійснюється автоматично за заздалегідь створеної 3D-модель, яка може бути
створена в графічному редакторі (наприклад, AutoCAD). Для створення виробу шляхом селективного лазерного
спікання на поверхню підкладки наноситься шар порошку, що надходить з ємності подачі, і рівномірно
розподіляється за допомогою пристрою вирівнювання. Чи включається лазер, промінь якого, що направляється
рухливі дзеркала і фокусуються лінза, по згенерував 3D-моделі сканує поверхню нанесеного шар порошок й
формує первинний шар виготовляється об'єкта методу спікання. Таким чином виявляється спеченная ті області,
які відповідають поточному зрізу виріб. Після завершення сканування рухливе дно робочої камери опускається
на товщину шару, що наноситься порошку, тим самим переходячи до наступного зрізу вироби. При
необхідності, на поверхні сканування додається порошок, так як в процесі роботи він витрачається. Дійшовши
до верхньої точки моделі, процес зупиняється, платформа з готовим виробом піднімається для очищення від
невикористаного порошку. Основною перевагою даного методу є легкість і швидкість виготовлення виробів
складної форми на основі цифрових даних.
Склеювання (LOM – Laminated Object Modeling) – система швидкого прототипування, у якій шари
паперу з адгезивним покриттям, пластика або металу послідовно склеєні і розрізають на формі ножем або
лазерним різаком. Об'єкти видрукувані за допомогою даного методу можуть бути додатково модифіковані
шляхом механічної обробки або свердління після друку. Типове дозвіл шару для цього процесу визначається
матеріал вихідної сировини і зазвичай знаходиться в діапазоні товщині від одного до декількох аркушів паперу
для копіювання. Перевагою є низька вартість через легкодоступний сировину.
Багатосоплове моделювання (MJM Multi Jet Modeling) – 3D-технологія друку, заснована на
багатоструменевому моделюванні за допомогою фотополімерного або воскового матеріалу. Принцип друку
нагадує струменевий. В основі технології – друкуюча головка з цілої батареєю найдрібніших сопел,
розташованих лінійно в кілька рядів. Кількість сопел починається від 96 для молодших моделей принтерів і
досягає 448 для топових моделей. Одне сопло - одна дрібна крапля модельного матеріалу для побудови виробу.
Блок, що друкує, рухається уздовж робочої поверхні і наносить шар рідкого полімеру. Слідом за друкуючим
блоком слідує УФ-лампа, яка засвічує тільки що нанесені частинки матеріалу, в результаті чого рідкий полімер
твердне, формуючи заданий виріб.
На сьогоднішній день найбільшу зацікавленість має виготовлення прототипів продукції з допомогою
FDM технології.
Прототипування, виконується за технологією FDM (Fused Deposition Modeling) пошарового накладання
на контур створюваного вироби воскової або полікарбонатною нитки. Проходячи через механізм подачі, нитка
потрапляє в екструдер, де відбувається її нагрів до напіврозсплавленного стану.
Принцип побудови вироби за технологією FDM: 3D-модель в форматі STL передається в програмному
забезпеченні 3D-принтер. Програма автоматично (або оператор вручну) розташовує модель в віртуальному
просторі робочої камери. Потім програма автоматично генерує елементи допоміжних конструкцій (зі
спеціального матеріалу підтримки) і проводить розрахунок кількості витратних матеріалів, а також час
вирощування прототипу. Перед запуском процесу друку модель автоматично розділяється на горизонтальні
шари і проводиться розрахунок шляхів переміщення друкуючої головки.
Потім запускається процес безпосереднього 3D-друку: нагріваюча головка з фільєрами (екструдер)
розплавляє тонку пластикову нитку (волосінь) і пошарово вкладає її згідно з даними математичної 3D-моделі.
Завдяки цьому шари сплавляються між собою, утворюючи монолітну поверхню. Цей швидкий і економічний
спосіб виготовлення прототипів, реалізований на конструкції 3D принтерів.
Створенню 3D деталей приділяється велика увага у розвитку і вдосконалення технології. Різноманітні
форми, розміри і різне установче обладнання робить цю технологію широко використовуваною в галузях не
тільки машинобудування, але і інших. Багато галузей промисловості дуже широко користуються послугою
друку на 3D принтері, а в якості використовуваного матеріалу для друку може служити: бетонна суміш,
металевий порошок, пластикова ABS нитка і т.д.
Перевагами створення прототипів на 3D принтері є:
122

- висока швидкість нарощування прототипів;
- можливість комп'ютерного регулювання швидкості нарощування;
- можливість використання декількох матеріалів для друку;
- висока точність прототипування;
- можливість створення моделей різної складної форми;
- малі габарити принтера;
- безвідходність використовуваного матеріалу;
- доступне і дешѐве обладнання;
- простота у використанні.
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЗАХВАТНОГО ПРИСТРОЮ РОБОТА ТА ЙОГО КОМПЛЕКТАЦІЇ
Годунко М. О., Павленко І. І., Близнець О.Ф.
Кіровоградський національний технічний університет
Дослідження функціональних можливостей захватних пристроїв дозволяє цілеспрямовано вирішувати
питання оцінки впливу конструктивних параметрів на їх можливості. Знання відповідних залежностей
забезпечує визначення мінімально необхідного комплекту захватних пристроїв (ЗП) та їх змінних затискних
важелів для робота відповідної вантажності, з якою необхідно узгоджувати параметри захватів. Це дозволяє
зменшити вартість робота та кількість переналагоджень робота, а відповідно підвищити ефективність його
роботи [1]. Враховуючи всезростаюче використання роботів у промисловому виробництві, де здійснюється
виготовлення різних за формою, розмірами та іншими параметрами деталей , то актуальним є обгрунтування
градації як в цілому роботів, так і їх ЗП. Це важливо ще й тому, що промислові роботи відносять до
універсальних засобів автоматизації, які в умовах ринкового швидкозмінного виробництва повинні з
мінімальними витратами переналагоджуватись на випуск нової продукції. Найбільш розповсюдженими
деталями у машинобудівному виробництві є деталі обертання. Вони також найбільш придатні для
автоматизованої обробки, а тому більшість металообробних верстатів, як і промислових роботів,
використовуються для виготовлення таких деталей. Градація ЗП роботів, в першу чергу, повинна бути
узгоджена з градацією їх вантажності. Тому вага утримуваних деталей циліндричної форми буде:
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де d, l – діаметр та довжина утримуваної деталі; γ – питома вага матеріалу деталі.
Якщо взяти за основу рекомендовану градацію за геометричними рядами [ГОСТ 8032-84], де
пропонується використання основного ряду R5 (знаменник 1,6) та допоміжного ряду R10 (знаменник 1,25). За
цих умов для основного ряду область утримуваних деталей, наприклад, роботом вантажності Р=4,0кг можна
представити графічно (рис.1), де вона виділена нахиленим штрихуванням. При побудові даних графіків також
прийнято, що згідно з даними класифікатора, основна кількість таких деталей (до 97%) знаходиться в межах
розмірів деталей обертання від l/d=0,2 до l/d=5. Ця умова на рисунку виділена відповідними обмежувальними
лініями.

Рисунок 1 – Градація промислових роботів за вантажністю
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Відповідно до прийнятих умов, якщо деталі прийняти стальними (γ = 7,8·10 -6 кг/мм2), то максимальний
діаметр короткої деталі основної зони обслуговування робота:
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 3

44
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 3 3.266 106  148мм.

(2)

Довжина такої деталі:

lк.о.max  d / 5  148/ 5  30мм .

-

(3)
Мінімальний діаметр короткої деталі для цієї зони буде визначатися утриманням гранично мінімальної
деталі, яка, в даному випадку, буде мати вагу 2,5 кг. Тоді: d к.о.min=126мм, а довжина lк.о.min=25мм.
Провівши розрахунки аналогічним чином, відзначимо, що для довгої деталі l/d=5 максимальний
діаметр буде: dд.о.max = 50мм. Довжина такої деталі: lд.о.max = 250мм. Мінімальний діаметр довгої деталі, за
такими ж умовами, як і для короткої деталі, буде: dд.о.min = 43мм. Довжина такої деталі: lд.о.min = 215мм.
Для ЗП як з точки зору силових навантажень, так і їх функціональних особливостей, дуже важливим є
діапазон утримуваних деталей. Згідно з отриманими даними, для зазначеного прикладу, максимальний діапазон
діаметрів знаходиться в межах від 148мм до 43мм. Тобто, відношення діаметрів утримуваних деталей складає:
dк.о.max/ dд.о.min=148/43=3.44 рази. Порівнюючи дані значення із раніше отриманими бачимо, що для силових
навантажень доцільно змінювати значення діаметрів утримуваних деталей в межах 1,25 (в більшу сторону) – 2
рази (в меншу сторону), а функціональних по точності в межах 1,3 (в більшу сторону) – 2 рази (в меншу
сторону).
При цих порівняннях необхідно прийняти умову, якщо максимальне значення на граничній лінії
(див.рис.1) вантажності відповідає номінальному діаметру утримуваної захватом деталі, то при додатковому
руху в більшу сторону є можливість утримувати деталь більшого діаметра чим номінальний. По точності, для
приведеної вантажності, така зміна діаметрів приведе до зміщення деталі на 7 мм як в більшу, так і в меншу
сторону.
Така можливість доцільна, оскільки утримувана деталь може бути пустотілою, або непостійного
зовнішнього діаметру (ступінчаста), тому робот в межах встановленої вантажності може утримувати і деталі
більшого діаметру. Якщо прийняти за умову, що таке граничне верхнє відхилення буде співпадати із наступним
більшим значенням робота по вантажності, то для досліджуваного прикладу це буде відповідати вантажності
Р=6,3 кг. При цій умові максимальний діаметр утримуваної деталі буде: d к.б.max = 173мм.
Таким чином, при цьому маємо збільшення діаметру в 173/148 = 1,17 раз. Тому таку зону слід
розглядати як додаткову – більшу, що на рис.1 виділено вертикальним штрихуванням.
Дещо більшою мірою роботи можуть працювати з меншими за вагою деталями як більш вірогідними за
умовами їх експлуатації. Це пов´язано, з одного боку, з тим, що в процесі експлуатації робота у виробництві
можуть виготовлятися деталі різних розмірів, в тому числі і близькі за вантажністю, що відноситься до інших
зон (наприклад Р = 2,5кг., Р = 1,6кг та Р = 1кг). Тому попередньо доцільним слід вважати охоплення деталей
роботом конкретної вантажності на три ступені меншої величини (на рис.1 ці області також виділені
вертикальним штрихуванням).
Врахування цих обставин передбачає функціонування робота із значно меншим діаметром. Так, при
охопленості роботом трьох нижніх зон мінімальний діаметр утримуваних коротких деталей буде: dк.м.min =
=79мм. Подібним чином визначаються діаметри утримування довгих деталей.
Для досліджуваного варіанту ЗП (Р = 4кг), доцільним є використання двох ЗП (рис.2):
перший – основний ЗП для роботи з деталями ваги 4кг з двома парами змінних затискних важелів (1-й
комплект для діаметрів 40…100мм, а 2-й комплект для діаметрів 80…200мм);
другий – додатковий ЗП для деталей меншої ваги (в даному випадку Р=2,5кг та Р=1,6кг).
Встановлені діапазони прийняті із відношенням максимального діаметра до мінімального рівним 2.5,
що узгоджується з функціональними можливостями ЗП. Величина діаметрів прийнята з деяким перекриттям
зон їх обслуговування, що розширює їх можливості. При необхідності відзначені діапазони діаметрів можуть
бути розширені за рахунок «підрізання» затискних губок та ін.

Рисунок 2 – Набір захватних пристроїв та їх комплектація
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Таким чином, отримано необхідне обгрунтування по розподілу загальної зони обслуговування
захватами робота оброблюваних деталей на окремі частини за рахунок використання змінних ЗП та їх змінних
затискних важелів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Павленко І.І. Промислові роботи: основи розрахунку та проектування / Павленко І.І. - Кіровоград:
КНТУ, 2007. – 420с.
2. Павленко І. І. Захватні пристрої роботів: Навчальний посібник. / І. І. Павленко, М. О. Годунко. –
Кіровоград: КНТУ, 2014. – 367 с.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СВЕРДЛУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ АЛМАЗОВМІСНОГО ІНСТРУМЕНТУ
Німченко П.А., магістрант,
Науковий керівник Ченчева О.О., асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Для забезпечення необхідної якості поверхневого шару при обробці вуглецевих композитів доцільним є
застосування інструменту з алмазовмісним шаром. Такий вид обробки забезпечує найбільш точну якість
отворів в тих випадках, коли застосування гідро - та гідроабразивного різання неприпустимо. Основною
проблемою досягнення необхідної якості поверхневого шару волокнистого композиту є його руйнування на
поверхні розділу структурних компонентів і деструкція полімерних складових. Відомо, що фізико-механічні
властивості полімерних матеріалів змінюються зі зміною швидкості їх деформування, таким чином, стає
можливим керувати цими властивостями за рахунок зміни швидкості. Підвищення крихкості руйнування
можна досягти за рахунок збільшення відношення роботи пружної деформації до роботи розповсюдження
тріщин. Забезпечити це можна збільшенням швидкості деформування композиту за рахунок збільшення
швидкості різання, що в свою чергу приводить до збільшення швидкості поширення тріщин в композиті і
зниженню роботи пластичної деформації. Процес різання вуглепластиків лезвійним інструментом можна
віднести до високотемпературних процесів, які відбуваються в локальних зонах контакту інструменту і
матеріалу. При різанні частка роботи, що переходить в тепло становить 97-98%. Внаслідок низки особливостей
композити мають низьку теплопровідність, що сприяє локалізації тепла в зоні обробки, таким чином до 90%
тепла при різанні відводиться через інструмент. Алмазне свердління більшості композитних матеріалів авіа- та
космічної галузі застосовується без підведення змащувально охолоджуючої рідини, що характеризується
прижогами робочої частини або повним руйнуванням алмазоносного шару свердла внаслідок виникнення
високих температур і шаржування продуктів обробки у зв'язку інструменту. Необхідно враховувати, що алмазні
зерна втрачають ріжучу здатність при 800-900º С.
Якість одержуваного отвору безпосередньо залежить від ступеня зносу свердла. Для забезпечення
більш тривалого терміну експлуатації алмазного інструменту із збереженням його ріжучих здібностей, а також
збереження прецензійності механічної обробки отворів у вуглецевих композитах доцільним є виконувати
обробку композиту з циклічною подачею, регулюючи таким чином оптимальну температуру інструменту і
швидкість росту тріщин в оброблюваному матеріалі. Подача з усіх складових режиму різання надає найбільший
вплив на напружений стан в околицях зони різання. Із збільшенням подачі зростає товщина зрізу і відповідно
сила різання, особливо її тангенціальна складова – Pz, що призводить до зростання напружень σz, аж до
досягнення межі міцності композиту на стиск і межі адгезійної міцності на розрив. Це призводить до складного
руйнування, поєднання руйнування зсуву з відривом. Адгезійний зв'язок в композиті порушується, при цьому
спостерігається витягування волокон з матриці, що істотно знижує якість обробленої поверхні та поверхневого
шару в цілому. Зменшення подачі сприяє зменшенню енерговитрат і збільшення питомої енергії різання. Малі
товщини зрізу забезпечують збільшення кількості мікротріщин в зоні навантаження, при цьому зона
руйнування матеріалу знаходиться в плосконапряженном стані. Це сприяє зменшенню значення динамічного
коефіцієнта інтенсивності напружень старту тріщин і зниженню роботи різання.
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РУХОВІ МОЖЛИВОСТІ ВЕРСТАТА З МПС ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ ПІД КУТОМ
Вахніченко Д.В., Абрамян Р.С.
Кіровоградський національний технічний університет
Ефективне використання механізмів з паралельною структурою, як основи відповідних верстатів,
можливе за умови обґрунтованого визначення їх конструктивних параметрів. Головними складовими
частинами таких верстатів з МПС є такі: несуча (каркасна) система; базове (нерухома) частина (платформа), на
якій закріплюються опори рухомих ланок; кінематичні (рухомі) ланки; рухома платформа; виконавчий
(робочий) орган верстата.
Вибір головних параметрів цих частин, в основному, залежить від функціонального (технологічного)
призначення верстата, що оцінюється за такими показниками: розмірами оброблюваних деталей; виконуваними
видами обробки (операціями); розмірами та іншими параметрами оброблюваних поверхонь; вимогами до
виконуваних операцій: точність, продуктивність і т. ін.
Для більш ефективного використання МПС, як основи даного обладнання, необхідне обґрунтування їх
конструктивних параметрів. Вибір цих параметрів пов’язаний з функціональним (технологічним) призначенням
верстата, що супроводжуються такими характеристиками верстата з МПС, як: розміри оброблюваних деталей;
виконувані види обробки (операціями); розміри та інші параметри оброблюваних поверхонь; вимоги до
виконуваних операцій: точність, продуктивність і т. ін.
В даній роботі пропонується виконати дослідження пов’язані з впливом основних конструктивних
параметрів верстату-гексаподу на його рухові можливості при виконанні фрезерування площини
перпендикулярної до вісі симетрії МПС та аналітичним рівнянням переміщення виконавчого органу при даних
рухах.
Найбільш простою схемою переміщення рухомої платформи конструкції гексапода, буде схема
представлена на рис.1. За даною схемою переміщення виконавчого органу обмежується конструктивними
параметрами МПС, а саме відстанню між опорами рухомої (b) та нерухомої платформ (a), мінімальна (lmin) та
максимальна (Lmax) довжина штанги. Також з попередніх досліджень приймаємо умову, що крайнім
положенням штанги буде її вертикальне положення, тобто кут в опорі становить 90º.

Рисунок 1 – Розрахункова схема МПС при крайньому положенні штанги 90º
Для даної схеми величина переміщення визначається математично і має вигляд:
2
l  a  b  Lmax



2
;
lmin

(1)

Даний варіант переміщень рухомої платформи не завжди забезпечує конструктивне виконання штанг,
так при певному співвідношення конструктивних параметрів МПС не можливе переміщення платформи до
крайнього вертикального положення штанги (рисунок 2)

Рисунок 2 – Розрахункова схема МПС при крайньому положенні штанги до 90º
При такому варіанті конструктивного виконання рівняння переміщення виконавчого органа матиме
вигляд:
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Оцінку впливу конструктивних параметрів МПС на величину переміщення виконуємо за
розрахунковою схемою та показником переміщень по лінії, як відносної величини [2]:

K ПЛ 
-

l

L max

;

(3)

Для зручності аналізу вводимо додаткові позначення:
відношення розмірів платформ: n=b/a.
відношення розміру нерухомої платформи до максимальної довжини штанг: m=a/Lmax.
відношення мінімальної довжини штанги до максимальної: i=lmin/Lmax.
За умови цих позначень переміщення платформи верстата-гексапода:
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Після отримання аналітичного рівняння величини переміщення виконавчого органу, визначаємо вплив
основних геометричних параметрів на показник переміщення по лінії (КПЛ), а саме залежність від величини
відносного руху штанги (і) та конструктивно-геометричних параметрів МПС (m, n). Результати досліджень
наведено на рисунку 3.
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Рисунок 3 – Графік впливу відносної величини руху штанг на відносну величину переміщення
З графіка впливу відносної величини руху штанг на величину переміщення по лінії видно, що чим
більше переміщення штанг і, тим більше переміщення рухомої платформи.
Дослідження співвідношень між конструктивними параметрами верстатів з МПС дозволяють
обґрунтовано проектувати механізми МПС для виконання фрезерних операцій перпендикулярно до вісі
симетрії МПС.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЗДОВЖНЬОЇ СТАЛОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ ПРУЖНО-ГВИНТОВОГО ХОНУ У
SOLIDWORKS SIMULATION
Щербина К.К., старш. викладач
Центральноукраїнський національний технічний університет
Вступ. Існуючі методики розрахунку пружних переміщень гвинтових полих тіл, які схожі на спіральну
пружину передбачають вираження зусиль та пружних деформацій в направлені геометричної вісі.
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Необхідно враховувати, що тіло пружно-деформуємої оболонки (ПДО), яка є корпусом пружногвинтового хону відрізняється від традиційних спіральних пружин наявністю замикання кінцівок гвинтового
полого тіла.
Мета роботи. Розробити методику визначення деформації пружно-гвинтового хону в процесі
регулювання радіального розміру.
Матеріали і результати дослідження. Для проведення дослідження необхідного прийняти ряд
припущень та умовностей, в тому числі: – дію додаткового опору пружнім переміщенням, що імітується
веденням уявного стержня, який поєднує кінцівки полого гвинтового тіла; – стержень розміщується в зоні, яка
створює додатковий опір пружнім деформаціям повздовж геометричні вісі полого гвинтового тіла; – жорсткість
уявного стержня приймається більшою за жорсткість гвинтового полого тіла за межами стержня; однобічне
розміщення стержня розглядається у випадку розміщення його по один бік від геометричної вісі тіла; – при
цьому обумовлений стержень розглядається, як двох опорний, з навантаженням та моментами вигину, котрі
діють в його опорах (кінцівках) ; – симетричне розміщення стержня розглядається у випадках його розміщення
по обидві боки від геометричної вісі тіла, при цьому обумовлений стержень розглядається, як двох опорний, з
навантаженням та моментами вигину, котрі діють в його опорах (кінцівках); - поперечний переріз ПДО в
кожній точці поздовж його геометричної вісі має різну форму і відповідно площину, тому теоретичне
визначення опору навантаження, які впливають на сталість по відомим методикам неможливе. Таким чином
можливо віднести дану задачу до статично не визначених. Для її рішення використаємо методику моделювання
кінцевих елементів з застосуванням програмному продукті SolidWorks Simulation та використати данні
моделювання для визначення фактичних пружних переміщень ПДО. Теоретичне дослідження пружних
деформацій ПДО проводиться на підставі умовної деформації геометричної вісі ПДО в залежності від дії
моменту вигину на кінцівок полого гвинтового тіла. Розглянемо дію навантажень та моментів вигину при
пружній деформації ПДО при однобічному розміщені умовного стержня (рис.1, а).

а)
б)
а) ПДО з одно бічними кінцями;б) ПДО з опозитно віссе симетричними кінцями;
Рисунок 1– Екстремальна деформація ПДО різних варіантів конструктивного виконання
Навантаження буде створюватися дією осьової сили PZ, яка діє на обидва кінці гвинтового тіла.
Моменти вигину, які викають на замикаючих кінцівках ПДО викличуть пружну деформацію геометричної вісі.
Деформація вигину геометричної вісі представляє собою синусоїду, а саме одну її напівхвилю та буде
характеризуватися рівнянням:
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де: PZ – осьова сила; E – модуль пружності ПДО; σ – межа міцності ПДО; J – момент інерції
попереднього переміщення.
Розглянемо дію навантажень та моментів вигину при пружній деформації ПДО при віссе симетричному
розміщені умовного стержня (рис.1,б)
Навантаження буде створюватися дією осьової сили PZ, яка діє на обидва кінці гвинтового тіла.
Моменти вигину, які виникають на замикаючих кінцівках ПДО викличуть пружну деформацію геометричної
вісі. Деформація вигину геометричної вісі представляє собою синусоїду з двома напівхвилями із зміною фази
по середині довжини та буде характеризуватися рівнянням:
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де: PZ – осьова сила; E – модуль пружності ПДО; σ – межа міцності ПДО; J – момент інерції
попереднього переміщення.
Обумовлені види деформації приведених ПДО є неприйнятним у зв’язку з нерівномірністю збільшення
радіального розміру в діаметральній площині, що відповідає отриманим теоретичним припущенням.
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Внаслідок значного впливу розміщення кінцівок замкненої гвинтової канавки на форму пружної
деформації можна зробити припущення про можливість впливу форми кінцівок на характер обумовлених
деформацій.
Теоретично найбільш ефективним може бути розвантаження ПДО шляхом вільного входження
гвинтової канавки в кільцеву канавку. Тобто усунення негативного опору який виникає внаслідок замкненості
канавки.
Висловлене раніше припущення про наявність дії сил опору та геометричного замикання кінцівок
гвинтового тіла сприяє асиметричному деформуванні зважаючи на це можна висловити гіпотезу, що скасування
геометричного замикання кінцівок гвинтового тіла можливо уникнути асиметричного силового опору при його
деформуванні вздовж вісі z.
Скасування геометричного замикання можливе шляхом введення додаткових розвантажувальних
кільцевих канавок з опозитних сторін гвинтового тіла і сполучення їх з гвинтовим наскрізним пазом але з
дотриманням умови замикання кінців гвинтового тіла. Таким чином дана схема імовірно дасть можливість
уникнути дії сил опору та геометричного замикання і забезпечити осьове деформування ПДО.
Для підтвердження цієї гіпотези проведемо дослідження ПДО з розвантажувальними канавками в
програмному продукті SolidWorks Simulation (рис.2).

Рисунок 2 – Екстремальна деформація ПДО з
розвантажувальними канавками

Отримане
статичне
напруження
ПДО
з
розвантажувальними канавками є рівномірним по всій
поверхні вітків, що забезпечить створення рівномірного
контактного тиску на оброблювану поверхню.
Максимально отримане по Von Mises 943 Н/мм2, що не
перевищує граничних значень умов міцності ПДО.
Отримана деформація ПДО є рівномірною для
всіх її вітків. Отже можна прийти до висновки, що
величина радіального розміру після деформації для всіх
вітків буде однаковою. Також були отримані значення
приросту величини діаметру Δd від величини осьової
деформації.
Конструкція ПДО з розвантажувальними
канавками
відповідає
вимогам,
та
може
використовуватися при хонінгуванні отворів.
Запропонований в якості опору стержень
пов’язує кінцівки гвинтового наскрізного пазу не дає
можливості симетричного рівно вісного деформування
гвинтової поверхні ПДО, внаслідок чого вона
деформується асиметрично.
При з’єднані гвинтового пазу з кінцевою
канавкою відбувається усунення негативного опору
пов'язаний з уявним стержнем.

Висновки. Таким чином конструктивне введення кільцевих канавок і з’єднання їх з гвинтовим пазом
сприяє усуненню асиметричних деформацій, що підтверджується перевіркою теоретичних припущень в
програмному продукті SolidWorks Simulation.
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ЗАСТОСУВАННЯ 3D СИНТЕЗУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Іващенко Є. О., Лисенко М. Л., Лашко Є. Є.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Технологія 3D синтезу є дуже перспективним напрямком сучасної техніки, яка дозволяє створювати
конструкції складної форми послідовним нанесенням шарів металу, кераміки або термопластичного полімеру.
Застосування 3D друку в технології створення композитів дозволяє отримувати конструкції з просторовим
армуванням за заданими траєкторіями. Але реалізація цього методу має деякі технічні складнощі, тому тема
роботи є актуальною науково-практичною задачею.
Із композитів виготовляють корпуси ракет, фюзеляжі легкомоторних і сучасних широкофюзеляжних
літаків, таких як Boeing 787 Dreamliner або Airbus A350XWB, корпуси й елементи серійних машин, наприклад
BMW серії I. Головним використовуваним композитом є вуглепластик, власне з нього роблять корпуси ракет,
літаків, болідів формули-1 й інших. На рисунку 1 показано наглядний приклад серійних моделей, конструкції
яких виготовлені з композитів.
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Рисунок 1 – Лінійка серійних моделей зі значною часткою композитів у конструкції
Конструкційний вуглепластик має міцність при розтягуванні уздовж напрямку армування 2500 МПа,
що перевищує міцність титану або будь-якої гартованої мартенситної сталі. Модуль пружності при
розтягуванні уздовж напрямку армування 150 ГПа. Міцність при розтягуванні поперек волокон складає
50 МПа, модуль пружності – 10 ГПа. Отже, можна зробити висновок, що головна особливість такого матеріалу
– направлений характер властивостей. Цей матеріал володіє унікальними характеристиками уздовж напрямку
укладки волокон, і значно гіршими – поперек. Тому композити повинні проектувати так, щоб основні
внутрішні зусилля (напруження) розподілялися в матеріалі при діючих навантаженнях саме уздовж напрямку
укладання волокон.
Взагалі, існуючі технології виготовлення виробів з композитів дозволяють випускати оптимальні з
погляду схеми армування деталі в обмеженій кількості випадків. Іншими словами, відсутні технології
виготовлення виробів довільної форми з композитів зі заздалегідь заданою внутрішньою структурою (схемою
армування). Ураховуючи проаналізовані дані пропонується використання 3D друку для створення
композитного матеріалу просторово-армованої структури.
Наразі широко застосовується вуглець-вуглецевий композиційний матеріал завдяки високій
температурі сублімації, високій міцності при температурах до та понад 2800°С, гарному опору термічним і
механічним навантаженням, у тому числі й ударним, хімічній, радіаційній та втомленій стійкості, низькій
щільності. Він являє собою бінарний композит і складається з вуглецевого армувального каркасу,
виготовленого з вуглецевих волокон, і вуглецевої або графітової матриці.
Основні стадії робіт над створенням виробу, що відповідає експлуатаційним вимогам – плетіння або
складання армувального каркасу з подальшим насиченням матриці вуглецем газо- або рідкофазними методами.
Виключення з концепції виробництва ручної праці по створенню армувального каркасу з заміною на 3D друк
дозволить підвищити продуктивність, зберігаючи відповідність високим механічним вимогам до виробів
відповідального призначення.
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПНЕВМОДВИГУНІВ НА МОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Ольшанський Д.Є., Надтока Є.Д., студ., Яцина М.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Основним показником ефективного використання пневмодвигуна на транспортному засобі є його
енергоефективність. Під енергоефективністю розуміють раціональне використання енергетичних ресурсів , за
допомогою якого зменшується їх використання при однаковій використаній потужності.
При вивченні роботи пневмодвигуна, можна зауважити, що на енергоефективність має вплив ряд факторів,
зокрема геометричні параметри робочої камери, показники її герметичності та зміна герметичності робочої
камери в процесі зношування її складових, що характеризується законом відмов та надійності функціювання.
Для роботи пневмодвигунів на транспортних засобах та пневмоінструменті необхідно враховувати
різні фактори впливу на надійність у зв’язку з умовами експлуатації даного агрегата. Фунцію надійності
пневмодвигуна можна зобразити у вигляді схеми.
Оскільки пневмоінструмент має відмінні цикли роботи від пневмодвигунів транспортних засобів, а
саме, порівняно невеликі навантаження та імпульсні режими, то температурні режими, що мають великий
вплив на термін відмов, можуть бути знехтувані. А при роботі пневмодвигунів на мобільному транспортному
засобі термічні режими, що обумовлюються травалою роботою агрегату та постійна зміна навантаження
бежпосередньо носить характер чинників, на яких базується подальший розрахунок надійності роботи
пневмодвигуна на мобільному транспорті.
Оскільки робота пневмодвигуна на мобільному транспортному засобі розглядається як наслідок
значної кількості процесів, що носять, у тому числі, і ймовірнісний характер, пошук адекватного математичного
130

опису зміни контрольованих параметрів і визначення на їх основі ймовірності виникнення відмов є актуальної
науково-практичною задачею, розв’язання якої дозволить запропонувати нові технічні рішення з підвищення
надійності пневмодвигуна, та збільшити його поле застосування. В пневмодвигунах роторного типу існує група
деталей, що підлягають можливості дострокового виходу з ладу (рис. 1.14). Тому, для подальшого розгляду
підвищення надійності за допомогою конструктивних єлементів слід розглядати саме їх.

Е1

Е5

Tр.сер  850год

Tр.сер  1100год

 т. р  6.4

 т. р  4.4

Е7

Е4

Tр.сер  640год

Tр.сер  1200год

 т. р  5.13

 т. р  3.21

Рисунок 1 – Деталі, що мають найбільший рівень дострокового виходу з ладу.
На основі викладеного було визначено, що, враховуючи умови експлуатації та режими роботи
транспортних засобів з автономним джерелом живлення, пневмодвигуни роторного типу мають термін
безвідмовної роботи більше за зазначений термін експлуатації ТеТбр .

АЛГОРИТМ ПРОЦЕСУ 3D СКАНУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 3D СКАНЕРУ CICLOP
Антуан Шаврон, магістрант
ICAN, Нант, Франція
Титаренко О.М., провідний інженер ПАТ «Кредмаш»
Науковий керівник Хорольська М.С., к.т.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
3D сканер-це високоточний вимірювальний прилад здатний на основі аналізу об'єкта створити його
цифрову тривимірну модель. Такі системи отримали широке застосування перш за все в інженерії. Питання
проектування, контролю якості виробництва та інспектування об'єктів -це їх основні області застосування.
Отриману за допомогою сканера 3D-модель можна використовувати для аналізу та розрахунків в CAD / CAEсистемах. Існує безліч моделей 3D сканерів, що використовують різні принципи роботи, кожен з яких має свої
можливостями і властивостями, що дозволяє оцифровувати об'єкти від колеса автомобіля до особи людини.
Ciclop 3D (рис. 1) – це лазерний сканер з дозволом сканування 200 мікрон і точністю 40 мікрон.
Завданням роботи було перевірити здійсненність застосування даного приладу для задач реверс-інжинірингу. В
даний час існують проблеми для різного роду технологічного обладнання заводу-виготовлювача, якого більше
не існує, а питання по його обслуговуванню залишилися. У зв'язку з цим виникає необхідність отримання
креслень для вже наявної деталі.
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Рисунок 1 – Загальний вигляд 3D сканеру Ciclop
Алгоритм реверс-інжинірингу:
1) Сканування. Перш ніж приступити до процесу сканування необхідно провести попередню настройку
сили світла і частоти лазера. Це дає можливість налаштувати сканер під певну освітленість в приміщенні, а
також до відполірованим поверхонь. Також необхідно вибрати точність сканування. При збільшенні точності
сканування відстань між 2 сусідніми точками зменшується відповідно зменшується розмір створюваного
полігону, при цьому зростає розмір файлу і час його обробки. Тому, виходячи з розмірів об'єкта, якості його
обробки, необхідно вибрати оптимальне значення. Для конкретного обладнання не слід виходить за 500000
точок. В середньому процес сканування таких деталей займає близько 1-2 годин.
2) Оптимізація сітки. У програмному забезпеченні є набір основних фільтрів дозволяють оптимізувати
полигональную модель. Оптимізація сітки сканування полягає в збільшенні кількості полігонів за допомогою
зменшення вже наявних великих полігонів для більш точної відтворення поверхні. Знищення сітки сканування завдання, протилежна попередньої. Тут відбувається збільшення наявних полігонів для зменшення їх кількості,
без спотворення зображення реальної деталі. Застосовується на рівних поверхнях, де кількість полігонів
нітрохи не позначається на якості результату сканування, а лише навантажує модель для подальшої обробки.
Кордон оптимізації - умовне значення «глибини» оптимізації фільтрів. При підвищенні параметра відбувається
більш серйозне відбудовування полігонів. Кордон різкості відповідає за якість одержуваних кривих моделей.
Отримати ідеально закруглену полигональную модель не вийде, адже з'єднання будь-яких двох точок
відбувається виключно по прямій. Даний фільтр лише зменшує відстань між двома прямими, добудовуючи
додаткові полігони, для більш точного відображення поверхні. Заповнити форму отворів - програма
математично додумує отвір і добудовує його сама. Ізолювання, так званих, «шумів» - це видалення зайвих
отриманих полігонів, які не належать до основної моделі.
3) Створення тривимірної моделі. Для подальшого аналізу об'єкта необхідно створити його в форматі
IGES. В цілому цей процес не відрізняється від звичайного побудови. Відмінність полягає в побудову ескізу,
так як він будується на основі отриманої триангуляционной моделі. Тобто за допомогою площини розтинають
сітка і на що розтинає площині утворюються сліди сітки за якими будується ескіз. Також для особливих
випадків можна будувати поверхню по сітці. Але це вимагає хорошої якості сітки, в іншому випадку поверхня
не буде побудована. Час побудови залежить від складності деталі та якості отриманої полігональної моделі.
4) Анализ построения. Позволяет оценить отклонения построенной детали от сетки.
ЛІТЕРАТУРА
1. Metrology of freeform shaped parts E. Savio1 (2), L. De Chiffre2 (1), R. Schmitt3 1Laboratory of Industrial
and Geometrical Metrology, DIMEG - University of Padova, Padova, Italy 2Centre for Geometrical Metrology, IPL –
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МАТРИЧНЫЕ УРАВНЕНИЯ РАСЧЕТА РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
Жуковский А.Я., студ.
Научный руководитель Сосницкая Н.Л., д.п.н., проф.
Таврический Государственный Агротехнологический Университет (г. Мелитополь)
Переход от вещественных синусоидальных функций времени токов и напряжений к их изображению в
комплексной форме записи позволяет распространить методы расчета разветвленных цепей постоянного тока
на расчет разветвленных цепей синусоидального тока.
Цель исследования – применение матричного уравнения метода узловых напряжений для расчета
установившегося режима цепи синусоидального тока с помощью математического пакета «MathCAD».
Для построения математической модели разветвленной электрической цепи в комплексной форме
используем метод узловых напряжений.
Каноническая форма уравнений метода узловых напряжений для случая трех узлов имеет вид:
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 10  Y12 U
 20  Y13 U
 30  J
Y11 U
11



 Y 21 U10  Y 22 U 20  Y 23 U 30  J

22

 10  Y 32 U
 20  Y 33 U
 30  J
 Y 31 U
33
где

Y11 ; Y 22 ; Y33 – собственные комплексные проводимости ветвей, принадлежащих узлам,
Y12  Y21; Y23  Y32;Y13  Y31-общие комплексные проводимости ветвей одновременно принадлежащих
двум узлам, J 11 ; J 22 ; J 33 -узловые токи.
Матричное уравнение метода узловых напряжений для цепи синусоидального тока имеет вид

 n0  AYb E b  AJb
AYb AT U
Ynn  Ab YbAT квадратную матрицу комплексных узловых проводимостей,
  AJ столбцевую матрицу комплексных действующих значений узловых токов,
через jnn  AY b E
b
b
Обозначив через

получим узловые уравнения в матричной форме
Решение этого уравнения

 n0  J nn .
Y nn U
  Y 1 J
U
n0
nn nn

определяет матрицу комплексных действующих значений узловых напряжений. Далее рассчитываются

 A U
 n0 , U
 U
  E и токи: I  Y bU
 b, I  I  J.
напряжения: U
b
b
Матричное контурное уравнение для цепи синусоидального тока имеет вид:
T

b
BZb BT I nn  BZb J b  BE
Обозначив через

Znn  BZbBT - квадратную матрицу комплексных контурных сопротивлений, через

 nn  BZb J b  BE
 b - матрицу комплексов действующих значений э. д. с. контуров, получим контурное
E
уравнение в матричной форме


ZnnI nn  E
nn

Решение этого уравнения

I nn  Z1 E

nn nn

определяет матрицу комплексных контурных токов.

 b E

 b  Zb Ib ; U
  U
Далее рассчитываются токи ветвей: I  B I nn ; I b  I  J и напряжения: U
Согласно разработанной модели рассчитаем цепь синусоидального тока, представленную на рис. 1.
Z1  j12 Ом, Z2  4  j5 Ом, Z3  4 Ом, Z4  Z1 Ом, Z5  j6 Ом,
При заданных параметрах цепи:
T

  j100 В найдем комплексы действующих значений токов.
J1  6 А, E
U 3

J1

I4

Z4
I1

1

Z1

I2

3
I5

I3

Z3

Z2

2

U10

I

U 20

E

U30

Z5

0

Рис. 1 Схема электрической цепи
Выбираем направления токов ветвей, в качестве базисного узла – 0. Напряжение узла 2 относительно
базисного

 30 определяем методом узловых напряжений. Узловые уравнения
 20  E Напряжения U
 10 и U
U
.

имеют вид:

где Y 11



 10  Y12 U
 20  Y13 U
 30  J11
Y11U
 10  Y32 U
 20  Y33 U
 30  J 33
 Y31 U
1

Z1



1
Z3



1
Z4

; Y33



1
Z2



1
Z5



1

- собственные комплексные проводимости узлов 1 и 3;

Z4
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Y 

1

1

Y  Y ; Y  1 - общие комплексные проводимости;
31
13 32
Z1
Z4
Z2
 20  E , решается матричное уравнение вида:
токи. Поскольку U
J11  J1 ; J 33  J1 узловые
1
   Y
U
 Y   Y E  J 
11
13
12
10
1
   
U
    Y 31 Y 33 
 Y 32 E  J1 
 30 
12



;

Y 

;

13


в результате решения котрого находим значения узловых напряжений. Токи ветвей определяются с помощью
уравнений:



 10
 30
U
 30  E


U
U
I  U 10  E ; I

; I  U10  U 30 ; I 5 
; I  I 2  I1 .

1
; I3
2 
4
Z1
Z3
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Z4

В ходе проведенных исследований получены следующие результаты:
1. Составлена математическая модель разветвленной цепи синусоидального тока в комплексной форме.
2. Применены узловые уравнения метода узловых напряжений для расчета установившегося режима
цепи синусоидального тока.
3. Рассчитаны комплексное сопротивления емкостей; узловые напряжения на входе и выходе;
начальная фаза выходного напряжения; амплитудное значение выходного напряжения.
4. Реализовано численное решение поставленной задачи в пакете «MathCAD».
ЛИТЕРАТУРА
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА В ПАКЕТЕ MACHCAD
Самофал Д.В., студ.
Научный руководитель Сосницкая Н.Л., д.п.н., проф.
Таврический Государственный Агротехнологический Университет (г. Мелитополь)
Решение инженерных и научно-исследовательских задач требует выполнения трудоемких расчетов,
которые могут быть выполнены с применением современных ЭВМ. Для решения задач компьютерного
моделирования используются различные программные средства. Наиболее распространенным и удобным
является математический пакет «MathCAD». Вычисления с помощью этого пакета производятся как с
действительными, так и с комплексными переменными, поэтому его удобно использовать при решении задач
электротехники.
Целью исследования является сравнительная характеристика применения аналитических методов и
пакета «MathCAD» для расчета цепей синусоидального тока.
Для анализа и расчета цепей синусоидального тока наиболее удобен символический метод, основанный
на использовании алгебры комплексных чисел. При его применении действия с синусоидальными функциями
токов и напряжений в ветвях электрической цепи заменяются действиями с комплексными числами,
изображающими эти функции.
Рассмотрим участок цепи, содержащий: активное сопротивление R, индуктивное


XC , по котрому протекает синусоидальный ток I (рис. 1):
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Рисунок
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R  j(XL  XC ) Z
где Z  R  j(XL XC ) есть полное сопротивление участка цепи, выраженное в символической форме.
Полученное выражение представляет собой закон Ома для участка цепи, записанный в символической форме.
Запишем полную проводимость участка цепи в комплексной форме:
I
1
R  j X
1
(R  jX)
Y
 
 G  jB,

 2

Z2
Z2
 Z (R  jX)(R  jX) R  X 2
U
где R 2  G  активная проводимость, См; X 2  B  реактивная проводимость, См.
I

Z

Z

Рассчитаем символическим методом цепь синусоидального тока, изображенную на рис. 2.
Параметры цепи: U  200 В, R = 0,095 Ом,
R1  4 Ом, R 2  10,5 Ом; X L 1,4 Ом, XL1  3 Ом, XC3  15,3
Ом.

R

XL
R1
U экв



U

XL1
I1

XC3

R2

I2

I3

I

Рисунок 2– Цепь синусоидального тока
Исключив из исходной схемы измерительные приборы: вольтметр V и ваттметр W , заменим элементы
схемы их комплексными сопротивлениями.
Для расчета цепи синусоидального тока с заданными параметрами элементов цепи был использован
пакет «Matchad», получены следующие результаты:
- эквивалентное сопротивление разветвленного участка цепи:

1
1
1 1 0,26  e j12,17
;
 =


Zэкв Z1 Z2 Z3
 j29,83

- общее сопротивление всей цепи: Z  R  jXL  Zэкв = 4,44  e
;

U
- ток в неразветвленной части цепи по закону Ома: I  , I  5,45 А;
Z
  Zэкв  I  166,562  j53,028
- напряжение на зажимах разветвленной части схемы: U
экв

B,


В;
U
экв  174.8
- токи в параллельных ветвях схемы:


I  U экв А, (к=1,2,3): I  34,96 А, А,
1
к
Zк

I 2  15,978 А,

I 3  14,42 А.

Проверяем правильность расчета: на основании 1-го закона Кирхгофа: I  I1  I2  I3  45,62  e  j29,73 А.

~
Комплексная полная мощность цепи: S  U  I 9124 ej29,73  7923  j4542 ; активная мощность
источника Pист  7923 Вт; реактивная мощность источника Qист  4542 Вар.


Индуктивное и емкостное сопротивление:

XL1  L1  2fL1  4,634 Ом,

XL2   L2  2fL2  8,325 Ом, X 
C3

Комплекс полного электрического сопротивления ветвей схемы:

1
1
 4,613 Ом,

C3 2fC3

Z1  R1  jX L1  j4,634 Ом, Z1  4,634  ej90 Ом; Z2  R 2  jX L2  8  j8,325Ом, Z 2  11,54  ej46 Ом;

Z3  R3  jXC3  7  4.613 Ом, Z 3 8,38  ej33 Ом;
Комплекс полного электрического сопротивления схемы (входное сопротивление):

Z  Z  Z2  Z3  jX  (R2  jX L2 )  (R3  jX C3 )  6.263  j4.509  7,17 ej35 Ом.
вх
1
L1
(R 2  jX L2 )  (R3  jX C3 )
Z2  Z3


Общий комплексный ток в цепи: I  U  21.033  j15.142  25,91 ej35 А.
1
Z вх
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Комплексное напряжение

U

есть сумма комплексных напряжений

 U
 , тогда:
U
1
23


U
 U
 U
  I  jXL1  200  25,91 j4.634  162,34 ej36 А.
23  U
1
1


U
U
23

 14,07  ej82 А. I3  23  19,36  ej69 А.
Комплексные токи в параллельных ветвях: I 2 
Z2
Z3
Комплексные напряжения на отдельных участках:

  jX L1  I1  120,095  e j55 В, U

U
 R  I  112,48  e  j82 В, U
L1

R2

2

2

L2

 jX L2  I 2  117,05  e j8 ,

  jX  I  80,33 e j159  5, 46  j89.167 В, U
  R  I  135,52  e j69  135.301 j8,298 В.
U
C3
C3
3
R3
3
3
Выводы:
1. Произведен расчет электрической цепи символическим методом и с помощью среды «MathCAD».
2. Доказано, что алгоритм расчета параметров электрических цепей с использованием пакета
«MathCAD» позволяет получать решения типовых задач с минимальными затратами временных и
вычислительных ресурсов, что более эффективным по сравнению с аналитическими методами.
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ЗАСТОСУВАННЯ СТРУМИННИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ПРИ РЕМОНТІ І ВІДНОВЛЕННІ
МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
Ткачук В.В., аспірант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Дослідженням процесу струминного очищення займалися L.Frenzel, A.Momber, M. Islam, W.McGaulley,
M.Adams, М.А.Бурнашов, Ю.С.Степанов, A.Guhaa, R.M.Barrona, R.Balachandar, H.Liu, J.Wang, N.Kelson,
R.J.Brown, О.Ф.Саленко, П.Б.Позняков, Бадах В.М. та багато інших.
В останніх дослідженнях і публікаціях [1] наведено ряд схемних і конструктивних рішень інструменту для
гідроструминного очищення поверхонь. Їх недоліком є низька ефективність очищення. Процес очищення
потребує значних затрат енергії [2]. Очищення складних поверхонь та внутрішніх порожнини потребує
спеціальних механізмів для переміщення інструменту [3]. Суттєвого підвищення ефективності очищення
зовнішніх поверхонь можна досягти застосувавши інструменти комбінованої дії [3,4], що поєднує
гідроструменеву систему із набором гнучких елементів, що здійснюють механічну дію на забруднену
поверхню. При цьому деякі автори пропонують конструкції струминних пристроїв як із моно струменем (рис.
1,а) так і багато струминні пристрої (рис. 1,б). для очищення трубопроводів також пропонується застосування
спеціальних гелевих поршнів. Струминне очищення здійснюють з двома рівнями тиску: до 50 МПа
(водоструминне очищення, системи Karher, Bosch та ін..) та понад 100 МПа (гідроджеттинг, наприклад, системи
FLOW). Останній процес також дозволяє видаляти більшість фарб, захисних плівок та інших адгезивних шарів.
У деяких випадках ефективність видалення поверхневого шару (процесу очищення) підвищують за рахунок
створення гідродинамічних пульсацій рідини (див. роботи [3], [5]), а також за рахунок введення у потік
абразивних домішок. Інша робота пропонує підвищувати очищувальну здатність струменя за рахунок
накладання пульсацій на течію рідини у позасопловому просторі [4].
Водоструминні методи очищення як екологічні, ефективні, надійні та досить прості почали розвиватися з
другої половини ХХ століття. Можливість використання водного струменя високого тиску для обробки
матеріалів теоретично обґрунтовано в 1957 році [5-9], а в 1961 році в США на цей метод отримано патент. В
1971 році компанія Flow International випустила промислову установку для водоструминного різання, а в 1981
році запропонувала вводити абразив в струмінь води високого тиску, що значно підвищило ефективність
обробки.
Нині струминна обробка може використовуватися з різною метою, наприклад [8,9] для: різання;
округлення гострих кромок; полірування та шліфування складно профільних поверхонь; видалення задирок та
зачистки зварювальних швів; зняття дефектного шару; підготовки поверхні під нанесення покриття; зняття
невеликого припуску для зменшення шорсткості поверхні; видалення окисних плівок, окалин, та ін.
Принципова схема гідро-абразивної установки зображена на рис. 2 [10].
Струмінь рідини надвисокого тиску створюється за допомогою гідроперетворювача 3 (мультиплікатора
або помпи високого тиску), що працює від системи низького тиску 2 та контролюється системою керування 1.
Оброблюваний матеріал 5, закріплений на столі 6, постійно або періодично переміщується відносно струменя,
що витікає з соплової насадки 4. В насадку 4, системою підготовки абразивної суспензії 10, нагнітається
абразив і в ній відбувається ежектування абразивних зернин тонким струменем надзвукової швидкості з
наступним їх розгоном та перенесенням до зони різання. Відпрацьована рідина струменя разом з абразивом і
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знятим матеріалом надходить до зливного резервуара 7. Підживлення робочою рідиною гідроперетворювача
здійснюється системою живлення 9, що з’єднана з резервуаром 7 та має елементи грубого та тонкого очищення
8.

а)

б)

Рисунок 1 – Гідроструминне очищення (гідроджеттінг поверхні) (а) та струминний
пристрій із ультразвуковим генератором [4] (б)
Струмінь рідини високого тиску з успіхом можна також використовувати для виконання операцій
очищення складнопрофільних зовнішніх та внутрішніх поверхонь, у тому числі і великогабаритних, видалення
високоміцних адгезійних та лакофарбових покрить і плівок, тощо. При цьому з заготовки видаляються також і
залишкові продукти механічної обробки (задирки, стружка та ін.). Як правило, очищення виконується за
допомогою керованих гідроструменів, що витікають з соплової насадки діаметром 0.5 ... 1.5 мм під тиском 25 80 МПа. Робочим тілом може бути як чиста технічна вода, так і водяна емульсія з домішками поверхневоактивних компонентів [11].
Механізм руйнування плівки забруднення досить складний і обумовлюється її міцністю T, T=km
товщиною h, порожнистістю , пружно-пластичними характеристиками, зокрема Е. Однак в основі механізму
вилучення високоміцних оксидних або гідроксидних плівок лежить явище зростання початкових дефектів з
утворенням мікротріщин, які розвиваються як по площинах адгезії, так і по перерізу шару плівки. За даними
А.Зайченко [7], струмінь, що натікає на перепону, створює гідродинамічний тиск, який є функціями кількох
параметрів: p  f ( pb , l , dc ...) , тобто p  0.5 ur   Qur і також визначається компактністю струменя,
оскільки за [12] сила динамічного тиску на перепону визначається як
2

 sl s l

Pd     1  2  se   ui ln( P)  u 2  .
 d0 d0


(1)

Поява тріщини у поверхневій плівці та її розповсюдження до основи призводить до виникнення у плівці
дотичних напружень zr від дії розтічного потоку рідини з тиском рr, які приблизно можна встановити,
скориставшись підходами, викладеними в [13] для зв’язаних шарів ортотропної оболонки:
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 zr 

6 pr lh
r (1  r ) ,
rc
 rc
1  H y / H ym

Ці напруження будуть максимальними при r 

1

(2)

rc
Hy .
H ym
1 - Маніпуляційна система верстата;
2 – станція низького тиску;
3 – мультиплікатор для створення надвисокого
тиску;
4 – струменеформуюча система;
5 - Розкрійний стіл (нерухомий або
двокоординатний);
6 – базовий елемент верстата;
7 – система збору відпрацьованої рідини;
8 - система підготовки робочої рідини (фільтриосаджувачі);
9 – циркуляційний насос;
10 – система рециркуляції абразву

Рисунок 2 - Принципова схема гідро-абразивної установки та її використання для різання і
очищення поверхонь
Еквівалентні напруження, що виникають на поверхні шару забруднення, згідно із третьою теорією
міцності, становлять:
2

 6 pr lh(1  H y / H ym )  2
 En

2
 e    4  
( rn  n tn )   4 
 r (1  r ) .
2

rc H y / H ym
 1  n



2

2

2

(3)

При їх перевищенні межі міцності z виникає квазікрихке руйнування у прилеглій області, однак поверхня
основи не відкривається.
При незначному адгезійному зчепленні плівки з поверхнею зв’язок W2 на межі “основа-плівка”
порушується, і тріщина починає розповсюджуватися у напрямку від центра натікання струменя. Якщо процес
розповсюдження тріщини відбувається з постійним навантаженням, інтенсивність вивільнення пружних
деформацій не залежить від швидкості розповсюдження тріщини, а опір розповсюдженню постійний. Тоді
відповідно до [14]:

d U e dU s dW


dl
dl
dl

(4)

Ue - пружна енергія деформації, що вивільняється при руйнуванні; Us - поверхнева енергія; W - кінетична
енергія частинок, що рухаються по обидві сторони тріщини на її кінцевій ділянці.
Якщо прийняти швидкість зростання тріщини як

vs 

dl
, за умови, що плинний радіус точки на верхівці
dt

тріщини дорівнює l, рівняння для визначення кінетичної енергії всієї площини, де відбувається
тріщиноутворення матиме вигляд:
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1
 du 
  m
W   vs 2     dxdy  k  vs lh  
,
2
 dl 
 G  3m  1
2

2

(5)

де k – постійна; G – модуль зсуву; l – довжина тріщини.
Якщо взяти до уваги, що кінетична енергія визначається як інтегральна різниця між інтенсивністю
виділення енергії пружних деформацій та інтенсивністю енергії опору руйнування (відповідно до [15])
l

W   (Q  R)dl , R=const та Q 
lc

швидкість

vsg  (l  lc )

vsg

 2 lm
G (3m  1)

розповсюдження

, остання становитиме W   (l  lc )

тріщини

на

межі

2

2

m
, а очікувана
G 3m  1

“поверхня-плівка”

дорівнюватиме

 G  3m  1 

.
k  lh  m 

Слід зазначити, що поряд із руйнуанням брудового шару пошкоджень зазнає і основа, що для елементів
турбоагрегатів непропустимо.
Очищення поверхні можна покращити, застосувавши певні підходи до формування струменя [16]:
використання спеціально профільованих сопел; використання багатосоплових пристроїв, а також обертових
інструментів; використання струменів, які витікають із пульсаціями тиску.
Можна зробити висновок, що порівняно із механічними, хімічними, фізико-технічними методами обробки,
струминні методи, внаслідок вибіркової спроможності обтікати перепони, міцність яких перевищує
напруження, що виникають внаслідок струминного впливу, досить ефективно вилучають плівкові забруднення
без пошкодження поверхні, у тому числі й продуктами руйнування.
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СЕКЦІЯ № VII
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ДО ПРОБЛЕМИ ЗАКИСЛЕННЯ ҐРУНТІВ АГРОЦЕНОЗІВ
Лазаренко А.Ю., студ.
Науковий керівник Алєксєєва Т. М., к.геогр.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Зростаюча кислотність ґрунтового покриву – одна з найгостріших проблем сучасності та найближчого
майбутнього. Особливу тривогу викликає те, що явище підкислення ґрунтів має прихований і в багатьох
випадках вторинний характер. Спочатку відбувається процес декальцинації, а потім, значно пізніше,
спостерігається підкислення ґрунту. Нерідко вже провапновані ґрунти знов стають кислими. З'являються кислі
ґрунти і в районах, де їх раніше не було.
Кислотність впливає на структуру ґрунту (величину і міцність ґрунтових частинок), мікрофлору ґрунту
і розвиток самої рослини.
На кислих ґрунтах багато агрохімічних показників змінюються в несприятливий бік. В результаті
втрати кальцію порушується структура ґрунту, погіршуються умови для розвитку корисних бактерій, в першу
чергу тих, які накопичують в ґрунті мінеральний азот. Живильні речовини, головним чином фосфор,
переходять в погано засвоюваний стан. У кислому ґрунті накопичуються в підвищених кількостях розчинні
алюміній, залізо, марганець, що чинить шкідливий вплив на рослини і мікроорганізми. При підвищеній
кислотності знижується надходження в рослини азоту, калію, кальцію, магнію. Отже внаслідок кислотної
деградації відбувається зниження врожайності ґрунту, його руйнування, що призводить до деградації
ландшафту у цілому. У зв'язку з цим вивчення кислотно-лужних умов ґрунтів є актуальним.
Метою дослідження є вивчення закисленності ґрунтів і рекомендація заходів щодо нормалізації
кислотно-лужної рівноваги.
Об'єктом дослідження є фермерське господарство Кременчуцького району Полтавської області. На
початковому етапі роботи було проаналізовано антропогенний вплив, який чинять такі фактори, як
спеціалізація господарства (співвідношення просапних і посівних культур), застосування мінеральних добрив
(аміачної селітри і складного суперфосфату) і сільськогосподарської техніки. Було вивчено також природні
чинники, від яких залежить показник актуальної кислотності ґрунту.
На польовому етапі роботи відібрано 17 ґрунтових зразків, які було експериментально оброблено у
лабораторних умовах. Показник актуальної кислотності визначався за стандартною методикою. Результати
роботи були представлені у картографічній формі із застосуванням способу ізоліній.
Аналіз даних показав, що у межах господарства ґрунти належать категоріям "слабко-кислі" та "близькі
до нейтральних". Відхилення від норми спостерігалося у 20 % зразків, які характеризуються показником
актуальної кислотності 4,5–5 і віднесені до категорії "слабко кислі ґрунти". Заключення про стан кислотнолужної рівноваги було зроблено в результаті порівняння одержаних показників з фоновими значеннями.
Вивчення картографічних матеріалів свідчить про залежність показнику актуальної кислотності від
антропогенних і природних чинників. Серед антропогенних факторів вплив чинять застосування мінеральних
добрив (у першу чергу нітратів) і кислотні дощі.
Найважливішими природними чинниками є буферність ґрунту, вміст кальцію, окисно-відновні умови,
вміст і склад гумусу, рослинність, тип процесу ґрунтоутворення. Дослідження показали, що на розподіл
показнику актуальної кислотності у просторі впливають геоморфологічні умови, від яких залежить напрямок
ландшафтно-геохімічних потоків міграції речовин, наслідком чого є утворення осередків кислотної деградації у
депресіях земної поверхні.
Більша частина зразків (80 %) характеризується нормальним показником актуальної кислотності у
межах 5-5,5 (категорія "ґрунти близькі до нейтральних"), що можна пояснити високою буферністю
чорноземних ґрунтів.
Основним заходом щодо зменшення кислотності ґрунту є вапнування. Для запобігання закисленню
ґрунту рекомендується дуже обережне поводження із засобами хімізації, підтримування гумусності на такому
рівні, що не потребує застосовування мінеральних добрив. Для цього необхідним є впровадження цілого
комплексу ґрунтозахисних методів: боротьби з ґрунтовою ерозією (насадження лісосмуг), додержання системи
сівозмін, внесення органічних добрив (гною, компосту, пташиного помету), безплужної система землеробства,
контурно-меліоративної організації території, створення екологічно стійких агроландшафтів.
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ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ВИМІРЮВАНЬ ШУМУ В МЕЖАХ СЕЛЬБИЩНОЇ ЗАБУДОВИ
Рябчун С.М., студ.
Науковий керівник Дейна І.П., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Шумове забруднення навколишнього середовища увесь час зростає. Особливо це стосується великих
міст. Опитування жителів міста довело, що шум турбує більше 50 % опитаних. Причому, в останні десятиліття
рівень шуму зріс у 10 – 15 разів. Близько 40 % населення Кременчука проживає в умовах так званого шумового
дискомфорту, при чому половина з них знаходиться під впливом шуму, рівень якого перевищує 70 дБ.
Шум можна визначити як суперпозицію різних звукових частот або, як хаотичну сукупність різних за
силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю корисних сигналів. Під шумом розуміються усі неприємні
та небажані звуки (їх сукупність), які заважають нормально працювати, сприймати потрібні звуки, відпочивати.
Високим забрудненням технічними шумами характеризуються великі міста, території, прилеглі до
аеродромів, автомагістралей, залізниць. У містах на 80-90% шум створюється автотранспортом [2]. У
автомагістралей рівень інтенсивності інфразвуку досягає 70-78 дБ [3].
Інтенсивний шум може призвести до втрати слуху, що виражається в зниженні порогу слухової
чутливості людини в діапазонах мовних частот. Встановлено, що в структурі професійних захворювань на
провідне місце виходить нейросенсорна приглушеність [1]. Так у мегаполісах де рівень шуму постійно
перевищує 85 дБ, люди починають втрачати гостроту слуху з 30 років, тоді як ті, що живуть в нормальних
умовах, - з 70.
В залежності від часових характеристик, шум підрозділяється на постійний та непостійний. Постійним
вважається шум, рівень звуку якого не змінюється у часі більше ніж на 5 дБ.
Вимірювання шуму здійснюється двома методами:
–за граничним спектром шуму ( в основному, для непостійних шумів у стандартних октавних смугах з
середньо геометричними частотами –31,5 63, 125, 250, 500, 100, 2000, 8000 Гц);
–за рівнем звуку в децибелах «А»шумоміром, виміряного при включенні коректувальної частотної
характеристики «А», ( для приблизної оцінки шуму – середньо-чутливого слуху людини).
Виміри проводили з використанням шумомірів ВШВ – 003 – 2М і DT-850 паралельно при постійному
рівні шуму з допомогою ідентичних корегувальних частотних характеристик «А» у жилому приміщенні,
селітебної зони. Після проведення багатократних замірів рівня шуму виявлено, що шум коливається в межах
32-33 дБ, що не перевищує допустимі значееня. За допомогою шумоміра ВШВ-003-2М також провели виміри в
октавних смугах і виявили на частотах: 31, 5 – 35 дБ,63 і 125 – 33 дБ, 200 – 32 дБ, 500 – 25 дБ, і на частотах
1000, 2000, 4000 та 8000 Гц рівень звукового тиску нижче чутливості прибору. Більш детальна інформація про
проведені виміри наведена в таблиці 1.
Кількість
досліджень
у точці

Таблиця 1 – Результати вимірів шуму за допомогою шумомірів ВШВ – 003 – 2М і DT-850
Рівень звукового тиску (дБ0 в октавних смугах
Рівень
з середньо геометричними частотами, Гц)
шуму,
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
дБА

1

35

34

33

32

25

н/ч

н/ч

н/ч

н/ч

32

2

34

33

32

32

26

н/ч

н/ч

н/ч

н/ч

33

3

35

33

33

31

25

н/ч

н/ч

н/ч

н/ч

33

Середня

35

33

33

32

25

н/ч

н/ч

н/ч

н/ч

33

Таким чином під час вимірів постійного шумового навантаження в межах сельбищної забудови
доцільно використовувати шумомір DT–850, так як показники з шумоміром ВШВ – 003–2М ідентичні. Але у
шумоміра DT – 850 є ряд переваг: більш зручний у використанні, за габаритними характеристиками він
менший тому мобільніший, менш енергоємний і значно доступніший у ціні.
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ДЕГУМІФІКАЦІЯ ГРУНТУ ЯК НАСЛІДОК НЕРАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ
Ігнаткіна О.С., Тарасова М.В., Алєксєєва Т.М., к.геогр.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасне землеробство базується на широкому використанні мінеральних добрив як основного засобу
підвищення родючості ґрунту і одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур. Проте надмірне їх
внесення без належних розрахунків і врахування екологічних законів призводить до нагромадження в ґрунті
великої кількості баластних речовин та порушення кислотно-лужної рівноваги. Наслідком цього є пригнічення
біологічної активності ґрунтів, знищення корисних мікроорганізмів, підсилення окисних процесів, що
перешкоджає накопиченню гумусу у ґрунті. Крім того, за умови підвищення кислотності частина сполук, що
містяться у ґрунті, набуває розчинної форми і разом з нею підвищеної рухливості. Внаслідок цього гумусні
речовини інтенсивно виносяться з ґрунту, роблячи його менш родючим. Для підтримання родючості людина
вимушена вносити мінеральні добрива, які знову порушують кислотно-лужну рівновагу и спричиняють втрату
гумусу. Отже вивчення вмісту нітратів у ґрунті та їх впливу на показник гумусності є актуальним.
Метою даної роботи є дослідження процесу дегуміфікації як наслідку нераціонального застосування
мінеральних добрив (нітратів) для визначення заходів щодо нормалізації екологічного стану ґрунту та
збереження гумусу.
У роботі застосовано комплекс наукових методів дослідження: описовий, математичний, польовий,
експериментальний, картографічний.
Об'єктом дослідження є господарство "Атланта" Кременчуцького району Полтавської області, що
спеціалізується на вирощуванні зернових (пшениця, ячмінь) та технічних культур (цукровий буряк, кукурудза,
соняшник). Для підвищення врожайності у господарстві застосовуються мінеральні добрива: аміачна селітра та
простий суперфосфат.
На початковому етапі роботи було вивчено фізико-географічні умови району дослідження, що впливають
на процеси накопичення і виносу з ґрунту нітратів і гумусних речовин: геоморфологічні, кліматичні та
ландшафтно-геохімічні умови. Проаналізовано вплив спеціалізації господарства, застосування мінеральних
добрив і сільськогосподарської техніки на екологічний стан ґрунту. У межах господарства "Атланта" було
відібрано методом "конверту 22 ґрунтові проби, які підготовлені для дослідження і проаналізовані у
лабораторних умовах.
Основна частина роботи була присвячена дослідженню показнику гумусності ґрунтів господарства.
Вміст гумусу визначався за методом Тюріна. Фонові показники узято з наукових джерел. Порівняння
фактичних даних з фоновими значеннями свідчить про знижений вміст гумусу – до 2,1 %. У цілому вміст
гумусу у ґрунті нижчий, ніж у фонових зразках у 1,1–2, рази. У 20 % зразків ґрунту спостерігається
мінімальний вміст гумусових сполук. Серед причин дегуміфікації треба назвати застосування необґрунтовано
високих кількостей мінеральних добрив (нітратів), порушення структур сівозмін, деструктуризація, розвиток
ерозійних процесів у ґрунті, відсутність лісомеліоративних заходів. Вивчення розподілу вмісту гумусу у
просторі показало його залежність від деяких природних чинників.
Паралельно вивчалися кислотно-лужні умови ґрунтів району дослідження. Показник рН визначався за
стандартною методикою. Аналіз даних підтвердив розвиток процесу кислотної деградації ґрунту. Так, 10 %
території характеризуються показниками рН у межах 4,7–4,9, що відповідає категорії "слабко-кислі ґрунти".
Аналіз картографічних матеріалів показав, що найбільші відхилення показнику рН спостерігаються на полях
господарства, де застосовано мінеральні добрива, порушена система сівозмін, полегшений механічний склад
ґрунту, розвивається заболочення, а також у депресіях земної поверхні. Отже, кислотну деградацію ґрунту,
спричинену застосуванням мінеральних добрив, можна розглядати як причину його дегуміфікації.
Для захисту ґрунтів від надлишку добрив і збереження їх родючості рекомендується розробка нових
тривало діючих гранульованих форм добрив, використання правильних технологій внесення добрив,
дотримання правил їх зберігання та транспортування. Зменшенню вмісту нітратів сприятиме застосування
органічних добрив: гною, пташиного помету, компосту тощо. Ефективним заходом є застосування у сівозміні
бобових культур, що інтенсивно збагачують ґрунт азотом. Забрудненню ґрунтів нітратами запобігають
проміжні культури, сидерити та посіви багаторічних трав, які підвищують вміст гумусу, буферність, капілярну
вологоємність.
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СТВОРЕННЯ КАРТИ РОЗПОДІЛУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПО ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «КАГАМЛИЦЬКИЙ
Герасименко О.Р., Сиренко А.О., студ.
Науковий керівник Дейна І.П., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Джерелами техногенного впливу на міські агломерації та прилеглі до них території є промисловість,
транспорт і об’єкти комунально-побутового та сільського господарства. Значне забруднення ґрунту і водойм
здійснюється шляхом фільтрації та змиву пестицидів із сільськогосподарських та лісогосподарських угідь. За
останні 10 років забруднення підземних вод зросло більше, ніж у 4 рази. Характерним є те, що воно перебуває у
тісному зв’язку із забрудненням територій та атмосферного повітря. Критично зміненими територіями міста
можна назвати територію розміщення підприємства Нафтопереробного заводу в селищі Молодіжне.
Сильнозмінені райони з погіршеними екоумовами разом із критично-зміненими займають до 25,5 % площі
міської агломерації. У задовільному стані знаходяться території приватного сектора, оскільки їх оточують
зелені насадження, що створюють комфортний вплив. На новобудовах, завдяки збереженню зелених
насаджень, трав’яного покриття, кущів та інше, техногенне навантаження ще не досягло своїх максимальних
значень.
Екологічна рівновага в межах міських агломерацій підтримується завдяки саморегуляції і відновленню
природних складових. Природність і забрудненість є тими факторами, які відображають процеси
самоочищення.
Науково-технічний прогрес за рахунок індустріалізації та урбанізації безповоротно змінив природні
ландшафти, у результаті виникли райони сильнозмінені з погіршеними екоумовами, а в деяких місцях навіть
критично змінені з дуже погіршеними екоумовами, що на даний момент є малопридатними для життєдіяльності
людей.
Зелені насадження парків та скверів с єдиним джерелом кисню і споживачем вуглекислого газу в
умовах населених пунктів. Озеленення рекомендується проводити за допомогою нових ландшафтних
технологій, що дозволяють вирощувати здорові дерева в умовах агресивного міського середовища.
Регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький» (парк «Воїнів-інтернаціоналістів») розташований
біля річки Сухий Кагамлик. Його закладено в 1977 році. У центральній частині парку встановлено пам'ятний
моноліт на честь воїнів, що виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Статус об'єкту:
ландшафтно-рекреаційна зона озеленення загального користування населених пунктів.
Проведений облік зелених насаджень показав, що домінуючі породи в парку представлені гірко
каштаном, липою амурською, катальпою бігнонієвидною, кленом сріблястим, березою, вербою, горобиною
дуболистою, туєю західною.
Після проведеного обліку зелених насаджень було встановлено, що їх загальна кількість становить
1036 дерев, серед них 842 дерева листяних порід, хвойних – 194, кущів – 123.
Проводячи облік зелених насаджень у населеному пункті, необхідно одночасно вживати дієвих заходів
щодо їх захисту від несприятливих впливів.
Для того, щоб об'єкти озеленення були гідною прикрасою ділянки, їм потрібен повний своєчасний і
правильний догляд. Основними його складовими є підживлення та поливи, прополка, обрізання і чищення
рослин та їх утеплення на зимовий період.
Під час вибору рослин для головних паркових композицій, перевагу слід надавати тим, які не дуже
вимогливі до догляду. Наприклад, можна виділити певну місцевість, щоб розташувати поруч разом всі
вологолюбні рослини, що дозволить зменшити час, витрачений на їх щоденний полив.Висаджені рослини
будуть успішно рости лише при оптимальних для них умовах грунту, повітря, світла, тепла і вологи.
Якщо при посадці не враховані вимоги до умов зростання (наприклад, світлолюбний чагарник
посаджений в тіні), це не призведе до негайної загибелі рослини, але розвиток його буде загальмовано (пагони
витягнуться, крона не буде густою), погіршаться декоративні якості (не буде цвісти), знизиться морозостійкість
і стійкість до хвороб.
В зимовий період слід побілити стовбури та скелетні гілки, попередньо очистивши їх від кори в тих
місцях, де вона хвора або відмерла
Незважаючи на те, що правила поводження з рослинами і технологія посадки досить прості, їх суворе
дотримання поряд з якісним посадковим матеріалом і уважним доглядом за рослинами, гарантує чудові
результати: високу приживлюваність, здорові і декоративні рослини на довгі роки.
Проведено облік зелених насаджень з нанесенням на карту їх розташування. Встановлено, що загальна
кількість зелених насаджень 1159, з них дерев 1036, кущів 123. Дерева становлять 89 %, кущі 11 %. Серед
дерев листяних порід 842, або 72,6 % загальної кількості зелених насаджень, хвойних порід 194, що становить
16,7% від загальної кількості. Надано рекомендації по створенню карти розподілу зелених насаджень на
території регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» (територія парку Воїнів інтернаціоналістів).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНЕННЯ ОКИСЛЮВАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ АЕРОТЕНКІВ
Рубайко А.В., Гончар О.О., студ.
Науковий керівник Святенко А.І., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Забруднення навколишнього природного середовища на сьогодні – основний чинник погіршення
здоров'я населення, що є наслідком підвищення рівня техногенної небезпеки. До найбільш небезпечних видів
негативного антропогенного впливу на гідросферу належить забруднення поверхневих і підземних вод.
Серед джерел забруднення водних ресурсів на першому місці за кількістю та масштабами впливу
знаходяться стічні води. Особливо небезпечним є те, що майже 40 % усіх стічних вод очищуються недостатньо.
Це призводить до забруднення поверхневих та підземних джерел водопостачання, спричинює захворювання
людей на інфекційні хвороби.
Проблема очищення стічних вод стає з кожним роком все більш актуальною не тільки для нашої
держави, а практично і для всіх країн світу. Це пов’язано з повсюдним погіршенням екологічної ситуації.
Відомо багато способів покращення показників роботи споруд біологічного очищення стічних вод,
серед яких найбільш часто використовуються наступні:
1. Покращення умов регенерації активного мулу (повнота регенерації).
2. Підтримання оптимального навантаження на мул в аеротенках шляхом раціонального перерозподілу
стоків між паралельними аеротенками [1].
3. Забезпечення раціонального розподілу стоків по довжині аеротенка для підтримання оптимального
навантаження на мул по всій споруді [2-3].
4. Підвищення дози мулу в аеротенку, що приводить до збільшення окислювальної потужності очисних споруд
за умови підтримки достатньої концентрації розчиненого кисню в муловій суміші.
Дані авторів про вплив підвищення дози мулу на ефективність очищення стічних вод є досить різними.
Метою роботи є вивчення реальних режимів процесу біологічного очищення стічних вод, а саме
змінення окислювальної потужності аеротенків.
Найважливішою характеристикою роботи аеротенків є окислювальна потужність, яка дорівнює
кількості поглинених органічних забруднень у одиниці об’єму аеротенка та обчислюється за формулою 1:

Р
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W
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де Lн, Lk – БСКповне відповідно на вході та на виході з аеротенка, мг О2/дм3; Q – cередньодобові витрати
стічних вод за відповідний період, м3/добу; W – фактичний об’єм аеротенка, що дорівнює 1758,3 м 3.
З метою отримання результатів розрахунку окислювальної потужності аеротенків у двох аеротенках
лівобережних очисних споруд м. Кременчука визначалася витрата стічних вод, концентрація органічних
забруднень відповідно на вході та на виході з аеротенка, величина дози мулу за відповідний період. Після
проведення статистичної обробки отриманих даних були отримані результати розрахунків окислювальної
потужності для аеробної зони кожного із двох чотирьохкоридорних аеротенків за 12 місяців 2016 р.
Аналізуючи залежність величини окислювальної потужності від дози мулу, можна зробити висновок,
що вона зростає за лінійним законом. На підставі отриманих даних можна стверджувати, що окислювальна
потужність на досліджуваних очисних спорудах збільшується від 1232,2 до 2254,9 г БСК/м 3·добу при
підвищенні дози мулу в інтервалі 4,3-4,9 г/дм3.
Необхідно відмітити, що протягом всього часу досліду спостерігалася відносно стабільні значення
добової витрати стічних вод в інтервалі від 34299 до 42378 м 3/добу.
Таким чином, після аналізу результатів досліджень пропонується підтримувати величину дози мулу в
аеротенках левобережної частини м. Кременчука від 4,4 до 4,8 г/дм 3.
Концентрація кисню в аеротенках впродовж усього періоду досліджень спостерігалась на достатньо
високому рівні (не менше 2,1 мг/дм3), що забезпечував необхідний запас кисню при відокремлюванні активного
мулу від очищеної води у вторинних відстійниках.
Таким чином, підвищення дози мулу в аеротенку дозволяє підвищити його окислювальну потужність,
сприяє покращенню стабільності роботи очисних споруд, зменшує антропогенне навантаження на відкриті
водойми.
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STUDY THE EFFECTIVENESS OF THE CURRENT SYSTEM FOR MONITORING AIR POLLUTION IN
KREMENCHUK
Marenych A.V., Voloshyna V.G.
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University
For adequate assessment of air quality in Kremenchug and development activities for its improvement a high
priority is analysis of the effectiveness of the environmental monitoring system.
A systematic monitoring carried by four stationary posts, operative observations made using of mobile
municipal environmental laboratory. On the stationary posts is determined 17 impurities (basic – carbon monoxide,
nitrogen dioxide, sulfur dioxide, dust undifferentiated in composition; specific – ammonia, soot, formaldehyde, sulfates,
hydrogen sulfide, unsaturated hydrocarbons etc.).
The effectiveness of existing environmental monitoring system the city from the viewpoint of the contribution
sources of environmental hazards in the formation of the overall level of pollution the air studied in 2 steps:
based on the values annual average concentrations of basic pollutants in the past 5 years;
for the analysis of spatial characteristics of existing posts.
On the basis of the data were built diagrams by which a study of the dynamics of changes in average annual
concentrations pollutants.
The analysis showed that the task of establishing the impact of specific factors of environmental hazards on the
general state of air the city pollution in the existing environmental monitoring system is difficult problem. In the first
phase of the study, it was determined that the largest contribution to air pollution makes road transport. Also found that
measuring the concentration of certain pollutants carried out not at all posts. Analysis of the data showed that the
current system of environmental monitoring of the city does not allow determining the contribution of a particular
source to the overall level of air pollution residential area.
The second phase of the study was aimed at establish of deficiencies stationary posts of existing surveillance
given their location:
1.
Post number 1 (St. Molodizhna, 9) located near the northern industrial hub of the city, but at the same
time partially overlaps three-store building which is an obstacle when moving air masses with harmful impurities to the
place of sampling, what can lead to decrease the value measurement results. Also located close garage complex also
affects the accuracy of the measurements in the data. And therefore the values obtained are not objective.
2.
Post number 2 (St. Doctor Bogaevsky 2) is in the area of heavy traffic automobile transport and of
active air pollution by industrial enterprises, making impossible define the contribution of a particular source in the
overall pollution.
3.
Post number 4 (Shevchenko St. 22/30) is located near the crossroads of the two most loaded streets
by automobile transport so the measurement results from him will do not give an objective assessment of air quality in
residential area.
4.
Post number 5 (St. Ivan Prikhodko, 89) is located an open area close to the the Kryukov industrial unit
away from high-rise residential buildings and active automobile highways as measurement data quite adequately reflect
the air quality of residential area south of the city. But nobody knows does whether takes into account the location of
the post number 5 meteorological and climatic features of Kremenchug.
An important factor for the efficiency of environmental monitoring system the city is the location of fixed
positions observation according to meteorological and climatic characteristics (frequency of winds, average values of
wind speed, the number of days of calm, humidity, atmospheric pressure, the number of days of meteorological
phenomena that hinder scattering (fog, inversion)). Analyzing the above list should be noted that for a decision on the
location of fixed positions taking into account of physiographic conditions and meteorological and climatic decisive
role has recurrence of winds of different directions ("wind rose"). Furthermore is necessary to consider that the
maximum number of days accounted for calm "May-September", and the heating season is changing emissions of main
pollutants by industrial enterprises.
Therefore, the analysis found that the location of the current system of fixed positions in the city Kremenchug
is not effective enough and does not permit detailed data on the state of air pollution in residential areas and the city in
general. An integral part of the renewed system of environmental monitoring of air pollution of Kremenchuk should
become "background" post located outside the zones of influence of powerful industrial centers and congested
automobile highways (the active site of anthropogenetic contamination).
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ «СТАЛОГО РОЗВИТКУ» В УКРАЇНІ
Євстаф’єв В. О.
Малинський лісотехнічний коледж
Стрімкий розвиток сучасної індустріальної цивілізації призвів до планетарної кризи та проблем сталого
розвитку, що охоплюють різноманітні аспекти людського життя. Поступове усвідомлення нових загроз
примушує народи і їх політичних лідерів шукати принципово нові підходи до соціально-економічного розвитку
та природокористування. Одним із таких підходів може стати перехід на шлях сталого, або всебічно
збалансованого розвитку [2].
Стaлий рoзвитoк – цe тaкий рoзвитoк, щo зaдoвoльняє пoтрeби тeпeрiшньoгo чaсу, нe стaвлячи пiд
зaгрoзу здaтнiсть мaйбутнiх пoкoлiнь зaдoвoльняти свoї влaснi пoтрeби [4].
Пoняття «eкoрoзвитoк» упeршe булo сфoрмульoвaнo Мoрiсoм Стрoнгoм – Гeнeрaльним сeкрeтaрeм
Пeршoї всeсвiтньoї кoнфeрeнцiї з нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa у Стoкгoльмi у 1972 рoцi. Пiд eкoрoзвиткoм
рoзумiвся eкoлoгiчнo oрiєнтoвaний сoцiaльнo-eкoнoмiчний рoзвитoк, при якoму зрoстaння дoбрoбуту людeй нe
супрoвoджується пoгiршeнням сeрeдoвищa iснувaння i дeгрaдaцiєю прирoдних систeм.
Кoнцeпцiя стaлoгo рoзвитку булa прийнятa в чeрвнi 1992 р. у Рio-дe-Жaнeйрo нa Кoнфeрeнцiї OOН iз
нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa i рoзвитку (КНСР-92). У нiй взяли учaсть глaви, члeни урядiв i eкспeрти 179
дeржaв, a тaкoж прeдстaвники бaгaтьoх нeурядoвих oргaнiзaцiй, нaукoвих i дiлoвих кiл.
Кoнфeрeнцiя прийнялa кiлькa вaжливих дoкумeнтiв. Сeрeд них:
• Дeклaрaцiя Рio з нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa i рoзвитку;
• Зaявa прo принципи глoбaльнoгo кoнсeнсусу з упрaвлiння, збeрeжeння i стaлoгo рoзвитку усiх видiв
лiсiв; [15].
1) Пoрядoк дeнний нa XXI стoлiття – дoкумeнт, oрiєнтoвaний нa пiдгoтoвку свiтoвoгo спiвтoвaриствa з
мiждисциплiнaрнoгo рoзв'язaння eкoлoгiчних, a тaкoж eкoнoмiчних i сoцiaльнo-eкoнoмiчних прoблeм.
2) Прoблeм близькoгo мaйбутньoгo – тих, якi тeпeр усвiдoмлюють як прoблeми.
Крiм тoгo, у мeжaх Кoнфeрeнцiї були пiдгoтoвлeнi Рaмкoвa кoнвeнцiя прo змiну клiмaту тa Кoнвeнцiя
прo бioтичнe різноманіття [1].
Усi дoкумeнти КНСР-92 прoнизує кoнцeпцiя стaлoгo рoзвитку. Нa кoнфeрeнцiї булo прийнятe
визнaчeння стaлoгo рoзвитку, прeдстaвлeнe в дoпoвiдi Мiжнaрoднoї кoмiсiї, яку oчoлювaлa прeм'єр-мiнiстр
Нoрвeгiї Г.Х. Брунтлaнд [3].
Із чaсу oпублiкувaння i схвaлeння Гeнeрaльнoю Aсaмблeєю OOН дoпoвiдi Кoмiсiї Брундтлaнд у
мiжнaрoдний oбiг увiйшлo пoняття «sustainaввe bledeveloрment», якe зaзвичaй пeрeклaдaється укрaїнськoю
мoвoю як стaлий aбo стiйкий рoзвитoк. Цe пoйняття є близьким дo «eкoрoзвитoку». Відповідно до вище
сказаного це мoдeль сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку, при якiй дoсягaється зaдoвoлeння життєвих пoтрeб
нинiшньoгo пoкoлiння людeй бeз тoгo, щoб мaйбутнi пoкoлiння були пoзбaвлeнi тaкoї мoжливoстi чeрeз
вичeрпaння прирoдних рeсурсiв i дeгрaдaцiю нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa. Цeй змiст стaв oснoвoю визнaчeння,
прeдстaвлeнoгo нa Рio-кoнфeрeнцiї [3].
У сeрпнi 2002 рoку в Йoгaннeсбурзi (Пiвдeннa Aфрикa) вiдбувся Всeсвiтнiй сaмiт зi Стaлoгo
рoзвитку. Вiн пiдвiв пiдсумки дeсятирiчнoгo пeрioду рeaлiзaцiї кoнцeпцiї тa пoстaвив нoвi зaвдaння нa
нaйближчу пeрспeктиву.
У трaвнi 2003 рoку в Києвi нa Єврoсaмiтi мiнiстри eкoлoгiчних вiдoмств крaїн Єврoпи oбгoвoрили
зaгaльнi питaння зaбeзпeчeння Стaлoгo рoзвитку тa прийняли кiлькa вaжливих дoкумeнтiв, у тoму числi
Кaрпaтську кoнвeнцiю, щo пeрeдбaчaє збeрeжeння бioрiзнoмaнiття в цьoму рeгioнi.
У серпні 2015 року лідери 193 країн ухвалили наступних 17 глобальних цілей:
1.
Світ без бідності
2.
Світ без голоду
3.
Хороше здоров'я
4.
Якісна освіта
5.
Cтатева рівність
6.
Чиста вода і санітарія
7.
Відновлювана і недорога енергія
8.
Хороша робота і економіка
9.
Інновації і хороша інфраструктура
10.
Зменшити нерівність
11.
Екологічно чисті міста і спільноти
12.
Відповідальне використання ресурсів
13.
Протидія зміні клімату
14.
Безпечне використання океанів
15.
Безпечне використання землі
16.
Мир і верховенство закону
17.
Співробітництво заради сталого розвитку]
Україна після «Революції Гідності» 2013-2014 років поставила за мету інтеграцію до Європейського
Союзу. Сталий розвиток, на разі є генеральною лінією, якої дотримуються держави ЄС у своїй внутрішній
політиці. Відповідно якщо Україна, має намір інтегруватися до «європейської родини» повинна впроваджувати
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сталий розвиток на своїй території. Перші практичні кроки до цього були зроблені у 2015 році – затвердженням
«Стратегії сталого розвитку Україна – 2020», що було прийнято у січні 2015 року. Вже зараз розробляються
проекти «Стратегії сталого розвитку Україна – 2030». Вона має замінити «Стратегію сталого розвитку Україна
– 2020» [5]. Програма «Стратегії сталого розвитку Україна – 2020» передбачає глобальні зміни практично в усіх
галузях економіки, соціальній сфері, передбачає посилення безпеки України від зовнішньої агресії, просування
української культури за кордоном та вільний медіа простір.
Але, варто звернути увагу на те, що вся ця програма зачіпає питання децентралізації, боротьби з
корупцією, підвищенням ВВП на душу населення, і багато інших нагальних проблем нашої держави, які треба
вирішити. Але практично нічого в цій програмі немає про екологію, збереження біоти та турботу про майбутні
покоління, яке в буде жити у екосередовищі що ми їм залишимо.
В цей же час екологічні проблеми є дуже болючими для України: вирубка лісів, незаконне видобування
бурштину і, як наслідок, пересихання струмків і річок, зникнення води з криниць; викиди в атмосферу,
екологічні проблеми промислових міст наприклад Запоріжжя. Це болюча проблема, але головною проблемою є
відсутність екологічної культури у більшої частини населення України. Без екологічної культури – будь, який
сталий розвиток суто фізично буде впиратися у стіну недовіри і нерозуміння. Перед Україною на разі стоїть
важке завдання щодо запровадження сталого розвитку в даних умовах.
І причина тут не тільки у наших проблемах та негараздах. Причина в тому, що сам по собі процес
запровадження та дотримання сталого розвитку несе у собі дуже багато суперечностей. Якщо ми ще раз
згадаємо 17 глобальних цілей сталого розвитку, то виникає дуже цікава картина.
Адже вже самі ці ідеалістичні цілі чітко показують, що стaлий рoзвитoк є oднiєю із утoпiй людствa,
якa, нe мaючи чiтких критeрiaльних мeж, як чeргoвe «свiтлe мaйбутнє», дaє мoжливiсть нeскiнчeннo
фaнтaзувaти прo кoнкрeтнi цiльoвi oрiєнтaцiї, шляхи тa зaсoби нaближeння дo кiнцeвoї мeти. Тe, щo сьoгoднi
викладено в сімнадцяти глобальних цілях прo стaлий рoзвитoк, зaлишaє бiльшe запитaнь, нiж мaє кoнкрeтних
мeтoдичних пoлoжeнь тa iнфoрмaцiйних oснoв. По суті ці цілі дуже сильно нагадують мету, яку переслідували
соціалісти та комуністи 100 років тому. «Свобода, рівність, братерство» дуже перегукуються з такими
глобальними цілями, як «світ без бідності», «статева рівність», «зменшити нерівність». Ну і плюс нагальні
екологічні проблеми. Загалом, як на перевірку ще одна спроба створити ідеальний світ. Попередній досвід
таких проектів оптимізму м’яко кажучи не додає.
Проблема в тому, що всі країни, які є передовими у впровадженні сталого розвитку мають по-перше
високий річний дохід на душу населення, у доларовому еквіваленті, по-друге, прибуток із різних сфер
економіки та вже сталі, сформовані роками ринки збуту своєї продукції, по-третє, у 60-х роках ХХ ст.
середньорічний приріст ВВП в європейській спільноті становив 8,7% і був значно вищий, ніж у світі загалом. У
70–90-х роках приріст ВВП в євроспільноті істотно зменшився і став нижчим, ніж у світі загалом. З початку
ХХІ ст. динаміка приросту ВВП впала до 1,4% і стала майже вдвічі нижча, ніж у світі [2]. Основна причина
виникнення такої ситуації полягає у вичерпності можливості для зростання економіки цих країн. На разі вже
нема можливості находити нові ринки збуту своєї продукції. Як показує історична практика, якщо система не
може з певних причин далі розвиватися, вона поступово деградує і руйнується. От же, концепція сталого
розвитку, і спрямована на підтримку тієї системи, що вже склалася, та існує. Тобто сталий розвиток – це по суті
не розвиток, це оптимізація того, що вже існує тільки таким чином, щоб система потребувала, меншої кількості
ресурсів, і давала дивіденди, як мінімум не нижчі, які вона дає зараз. Фактично сталий розвиток це –
збереження всієї економічної системи людської цивілізації в тому стані у якому вона знаходиться зараз. Ані
кроку вперед, ані кроку назад. Такі глобальні цілі як боротьби з бідністю, з голодом, зменшення нерівності це
більше схоже на завісу, яка має створити ілюзію існування глобального проекту «створення ідеального світу».
Як показує практика, всі країни, які досягли практичних результатів при впровадженні сталого
розвитку пройшли три етапи економічної культури. Перший етап – випуск великої кількості продукції,
захоплення ринків збуту своєю продукцією, пошук споживачів своєї продукції, яка є дешевою та випускається
у великих кількостях. Другий етап – випуск якісної продукції. Тобто спочатку була кількість, дешевими цінами
ми найшли клієнтів, а тепер вже працюємо на якість, покращуємо свій імідж виробника. Третій етап фінальний
– країна починає думати про екологію, про якість питної води, про якість їжі, бореться з голодом бідністю і з
такою страшною проблемою, як статева нерівність. Тобто іншими словами, як казали класики марксизмуленінізму «побудувати соціалізм можливо тільки у заможній країні». Характерним прикладом такого розвитку
є КНР. Прикладів, коли принципи сталого розвитку почали працювати в країні, яка не пройшла два перші
етапи, сьогодні нема [5].
Маємо бути оптимістами. Цілком можливо, що Україна має свій особливий шлях розвитку, і нашій
країні вдасться зламати цю тенденцію. Можливо, що при допомозі європейської спільноти Україні вдасться
підняти і економіку й рівень життя населення, паралельно з впровадженням принципів сталого розвитку, що
почнуть працювати та приносити свої плоди у нашій країні.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ БУДІВНИЦТВА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ З ВИРОБНИЦТВА
КОМБІНОВАНИХ КОРМІВ НА ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ МІСТА КРЕМЕНЧУК
Потебна Д.В., студ., Солошич І.О., к.пед.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В сучасних умовах соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу України
комбікормова промисловість посідає особливе місце. Виробництво комбікормів є проміжною ланкою
виробничого ланцюга: постачальник сировини (сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства) –
переробник (комбікормові підприємства) – споживач (птахівничі і тваринницькі комплекси). Тому
комбікормова промисловість є однією з основ забезпечення населення м'ясною продукцією [1].
Кременчук розташований у південно – західній частині Полтавської області, в основному на лівому
березі Дніпра, незначна частина його – на правобережжі. Площа району 1,2 тис. кв. км., протяжність: з півночі
на південь – 46 км., з заходу на схід – 52 км.
Актуальність теми обумовлена необхідністю удосконалення регулювання оцінки впливу на
навколишнє середовище планованої господарської діяльності.
Найбільший вплив об’єкту на ґрунтово-рослинний шар пов'язаний з етапом будівництва. На території,
що відводиться під будівництво, він може бути значно ушкоджений. Після завершення будівництва механічно
змінені землі поряд з об’єктом підлягають рекультивації. Рекультивація є найбільш дієвим заходом з охорони
ґрунтів і відновлення необхідних умов для існування рослинного і тваринного світу. Рекультивація проводиться
з урахуванням особливостей природних умов району будівництва і спрямованого на формування рослинного
покриву, що запобігає розвитку водної і вітрової ерозії [2].
Хімічне забруднення відбувається при роботі автотранспорту і будівельної техніки. З вихлопними
газами виділяються оксиди азоту (в перерахунку на діоксин азоту), оксид вуглецю, насичені вуглеводні, сажа,
сірчаний ангідрид [3]. Враховуючи, що механізми працюють безпосередньо на будівельному майданчику та
період робіт нетривалий, можна зробити висновок про те, що вплив хімічного забруднення на стан ґрунтового
покриву буде незначним.
Для визначення концентрацій шкідливих речовин, що містяться у викидах при будівництві
агропромислового комплексу з виробництва комбінованих кормів, використано програмний комплекс
«Гарант1». Розрахунок показав, що для речовин у вигляді твердих суспендованих частинок
недиференційованих за складом максимальна приземна концентрація дорівнює 1,05 ГДК при небезпечній
швидкості вітру 0,73 м/с; найбільший внесок у максимальну приземну концентрацію вносять джерела : № 0001
– 0,772 ГДК; № 0002 – 0,160 ГДК; № 0009 – 0,077 ГДК.
Потенційним чинником дії на ґрунтовий покрив є можливе засмічення території твердими відходами
будівельного виробництва, побутовими відходами від персоналу, нафтопродуктами (виливи паливномастильнихматеріалів при роботі будівельної техніки). При виконані всіх будівельно-монтажних робіт на
обраній ділянці будуть суворого дотримуватися вимоги охорони навколишнього природного середовища,
збереження його стійкості, екологічної рівноваги, виконуватися умови землекористування, що встановлені
екологічними нормами і правилами [4].
Заходи, що спрямовані на запобігання забруднення надр паливно-мастильними речовинами (ПМР):
ПМР будуть зберігатися у спеціально виділених і обладнаних для цих цілей майданчиках; всі сховища палива
будуть розташовуватися на водонепроникному фундаменті та на огородженій території; дно, стінки і верхня
частина ємностей і цистерн для зберігання ПМР є непроникними; наповнення та змивання мастил, миття
ємностей і цистерн має знаходитися під суворим контролем на спеціально відведені території; у випадку
аварійного витоку палива або масел мають бути негайно вжиті заходи по ліквідації і видаленню пролитої
речовини, так щоб запобігти негативній дії нафтопродуктів на ґрунти; всі шланги та крани мають захищатися
від неправомірного доступу, після використання потрібно їх вимикати і закривати; забороняється зливання
будь-яких забруднюючих речовин в ґрунт.
З урахуванням передбачених проектом захисних заходів з усунення і запобігання негативних впливів
на ґрунти, вплив можна охарактеризувати як допустимий.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ
ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ЦЕХУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧИВА
Сироватіна Н.Л., студ., Солошич І.О., к.пед.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасний стан природного середовища свідчить про невідкладну необхідність розробки нових підходів
до створення дійового механізму регулювання процесу екологізації виробництва. Харчова промисловість є
однією з провідних галузей промисловості України з найбільш розвиненою кондитерською галуззю.
Загальний обсяг виробництва становить понад 1 млн. продукції в рік, що дозволяє не тільки повністю
забезпечити потреби внутрішнього ринку, але і експортувати її в значних обсягах за кордон [1].
У виробництві кондитерських виробів печиво займає найбільшу питому вагу – близько 45% від
загального обсяга виробництва [1].
Вплив підприємств з виготовлення печива на компоненти навколишнього природного середовища, як
правило, знаходиться в межах нормативних значень. Однак, підприємства харчової промисловості, у тому числі
і виробництво печива, не тільки не борються за поліпшення стану довкілля, але, навпаки, забруднюють
довкілля стічними водами.
Метою даної роботи є аналіз впливу цеху з виготовлення печива на гідросферу. Потужності
підприємства якого знаходяться у м. Кременчук, вул. Флотська, 46.
Технологічний процес виробництва печива складається з наступних етапів [2]: зберігання, підготовка і
транспортування сировини (борошно, цукор, спеції); заміс компонентів сировини в потрібних пропорціях у
тістомісительних машинах; формування, нанесення рельєфного малюнка; поміщення в піч, випікання;
охолодження печива; фасування й упакування готової продукції.
Стічні води формуються на всіх ланках технологічного процесу. Джерелами надходження забруднень,
в першу чергу в стічні води, можуть бути сировина для виробництва продукції – вода, борошно, сіль кухонна,
цукор, повидло, креми, дріжджі, жири, яйця, родзинки та інші харчові добавки. Крім цього на підприємствах
додаються стічні господарсько-побутові води, а також води після санітарної обробки обладнання (промиванні
варильних апаратів, трубопроводів, приймальних ємностей, ванн, миття технологічного інвентарю), приміщень
і територій.
До складу забруднюючих речовин у стічних водах цеху відносять – завислі речовини (200 мг/м3), БСХ5
(350 мг/м3), ХСК (500 мг/м3), амоній сольовий (10 мг/м3), хлориди (80 мг/м3), сульфати (80 мг/м3), залізо
загальне (0,1 мг/м3), фосфати (5 мг/м3), АПАР (2 мг/м3) та жири (55 мг/м3).
Основними забруднюючими речовинами є розчинні органічні речовини. Велика кількість
екстрагованих речовин пояснюється наявністю жирів у стічних водах. Кількість стічних вод, забруднених
органічними речовинами і жирами, становить 50% від розміру загального стоку, умовно чисті – 40%,
господарсько-побутові – 10%.
Кількість стічних вод на 1 т готової продукції при оборотній системі водопостачання з повторним
використанням води становить 6,3 м3, у тому числі виробничих – 5,0 м3 і господарсько-побутових – 1,3 м3.
Підвищення рівня екологічної безпеки може бути досягнене за рахунок реалізації наступних заходів:
очищення стічних вод за допомогою плазмо-хімічної активації; ультрафіолетового опромінення та
використання жировловлювачів; повторне використання відпрацьованих вод після їх очищення на ті ж
технологічні операції або на виробничі потреби в інших цехах даного підприємства.
У виробництві печива робилися спроби очищення і зміни властивостей води під впливом різних
факторів фізичної природи таких, як: термообробка, дегазація, іонізація води сріблом, електромагнітні поля,
електрохімічна обробка, озонування, мембранна фільтрація, зворотний осмос і т. д. Найбільш цікавим і
прогресивним є обробка води методом плазмохімічної активації [1].
Плазмохімічно активована вода має високу проникаючу здатність й антисептичні властивості за
рахунок дрібнокластерної структури та наявності пероксидних сполук. Вода, піддана дії контактної
нерівноважної плазми, не містить у своєму складі додатково привнесених хімічних речовин, що дозволяє
отримати в кінцевому результаті хімічно чистий продукт [3].
При невеликому вмісті органічних речовин у стічних водах пекарських підприємств досить
ефективним способом очищення також є ультрафіолетове опромінення, а для очищення води від жирних
сполук також можливо використовувати жировловлювачі.
Структура води суттєво впливає на проходження різних процесів. Зміна ентропії (структури) води
змушує їх протікати інакше. Іншими словами, структурування води - це допоміжний засіб, що приводить до
зниження енергетичних витрат, витрат сировини або реагентів водопідготовки, зменшення обсягу викидів
рідких і газоподібних відходів.
Структурована вода володіє справді унікальними властивостями, що допомагає більш ефективно
використовувати її як в побуті, так і в будь-яких галузях промисловості [3].
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СЕКЦІЯ № VIIІ
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
УПАКОВКА, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
Залюбовська А.Ю., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В наш час підприємці все частіше шукають нові способи залучення уваги покупців: засвоюють
інтерактивні методи просування, розробляють нові технології виробництва та інше. Але для того, щоб
отримати нових споживачів продукції не обов’язково шукати щось нове, потрібно, спочатку, проаналізувати
сучасний стан діяльності підприємства. Досить часто виявляється, що упаковка, яку використовує
товаровиробник – просто не відповідає естетичним побажанням споживачів, та не приваблює їх увагу. Саме
тому потрібно до вибору упаковки підходити з усією серйозністю та відповідальністю за прийняте рішення.
У вузькому сенсі, упаковка – це засіб або комплекс засобів, які направлені на захист товару при його
русі від виробника до кінцевого споживача [1, ст.5]. Якщо ж брати в більш широкому сенсі, то упаковку можна
розглядати, як спосіб залучення уваги споживачів до продукції, в процесі розробки якої враховується багато
факторів, таких як: форма, колір, розмір та інші. Розглянемо більш детально ці фактори:
– форма упаковки – упаковка повинна мати таку форму, щоб продукт, який в ній знаходиться, був
повністю захищений від впливів зовнішнього середовища. Перш за все потрібно виходити з типу продукції, яку
представляє товаровиробник. Найчастіше зустрічаються такі геометричні форми упаковки: еліпсоїд, циліндр,
піраміда, куб та конус. За фізіологією людини, форма упаковки повинна мати приємні лінії, які не
перенавантажують зір та викликають естетичне задоволення у споживача;
– графічне оформлення упаковки – сюди можна віднести 2 фактори, це: використання слів та
геометричних фігур. Щодо слів, то спочатку потрібно враховувати те, що люди, побачивши упаковку, спочатку
дивляться на стиль оформлення слів: шрифт, характер напису, колір, і тільки потім читають написи. А про
використання геометричних фігур можна сказати, що люди більш відкриті до тієї продукції, на упаковці якої не
буде гострих кутів. Ще у 1930-х роках Льюісом Ческіном було проведено експеримент, в ході якого було
визначено, що продукцію, на упаковці якої були зображені круги вважали більш якісною, ніж ту, на якій були
зображені трикутники, хоча продукція була однаковою [3];
– колір упаковки. До цього питання потрібно підходити з усією серйозністю, адже люди, на
підсвідомому рівні, не однаково сприймають різні кольори. Наприклад, зелений колір заспокоює людину,
викликає відчуття довіри до продукції; синій – дарує внутрішню гармонію та налаштовує людину на здійснення
покупки; помаранчевий – створює почуття веселощів та благополуччя, саме тому процес покупки зможе
принести радість споживачу; червоний колір – теплий, колір, який стимулює мозок, та змушує людину
здійснити покупку. Також потрібно враховувати національні традиції пов’язані з кольором, при виході на
міжнародні ринки;
– якість упаковки – це властивість товару, яка проявляється в здатності упаковки задовільнити
усвідомлені та латентні потреби споживачів. Якість, в контексті упаковки – це матеріал, з якої вона зроблена.
Це може бути деревина, поліетилен, пластмаса, папір та ін. Найбільш якісною вважається упаковка, яка
виготовлена з екологічно чистого матеріалу;
– дизайн. Розробка дизайну упаковки напряму залежить від продукції, яка представлена. Чим
екслюзивніший товар, тим більше часу та енергії потрібно приділяти дизайну упаковки. Для звичайних товарів
розробка дизайну не несе великого значення;
– сервіс, який припускає приємну взаємодію покупця з придбаним товаром. Під цим можна припускати
зручність відкривання упаковки, можливість майбутнього використання, зручність утилізації [2, ст.35].
Виходячи з перерахованих факторів, можна зробити висновок: уміле поєднання всих факторів призведе
до підвищення прихильності покупців до продукції, рівня конкурентоспроможності на ринку та відповідно до
підвищення прибутку підприємства.
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У маркетинговому плануванні діяльності компаній використовують найрізноманітніші методи і моделі.
Розрізняють наступні методи планування:
Розрахунково – аналітичні(балансовий, нормативний, інженерно – економічний та ін.);
Графо – аналітичні (екстраполяційні, сіткові, регресійно – аналітичні, методи кореляції трендів);
Економіко – математичні (методи лінійного і нелінійного, динамічного програмування, моделі теорії ігор і
теорії масового обслуговування);
Евристичні ( методи експортного оцінювання, метод сценаріїв та ін.)
До методів і моделей планування можна віднести також методи і моделі стратегічного аналізу,
достатньо детально описані в зарубіжній і вітчизняній літературі.
Широко застосовують метод розриву. Головною задачею цього методу є визначення невідповідності
або розриву між цілями підприємства і його можливостями. В широкому розумінні до аналізу розриву може
входити висунення пропозицій по зниженню витрат, виходу на нові ринки, упровадженню нових товарів. На
рис.1 представлена ситуація, коли компанія планує добитися збільшенню порівняно з прогнозованим на
підставі минулого періоду темпів зростання продажів товару. Розрив між початковим і плановим темпами
зростання не повинен бути дуже великим, бо інакше його подолати просто неможливо.
Досягнутий розрив

початковий

Обсяг продажів
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Рисунок1 – Переглянутий прогноз продажів, що показує необхідне і спочатку прогнозоване зростання








Необхідно насамперед визначити спільний потенційний ринок для свого товару. У результаті ви
одержуєте спільний ринок для всіх конкуруючих товарів на всіх ринках, а також визначаєте потенціал його
продажу у інших сегментах. Потім порівнюєте одержані показники з реальними обсягами продажів ваших
товарів на цих ринках і визначаєте теоретично можливі максимальні показники реалізації. Розрив між об’ємом
продажів вашої компанії і загальним ринковим потенціалом складається з ряду окремих розривів:
Розрив, що утворюється за рахунок неконкурентних товарів на всіх ринках;
Розрив, що утворюється за рахунок товарів конкурентів на існуючих ринках;
Розрив за рахунок товарів конкурентів на географічних ринках, на яких ви не відрекомендовані;
Розрив за рахунок товарів конкурентів у галузях, в яких ви не відрекомендовані.
З цього виходить, що розрив може бути ліквідовано:
При проникненні товару на ринок, тобто збільшенні частки ринку;
При розширенні ринку (входження на нові географічні ринки або до нових промислових галузей).
Розрив може бути скорочений і у разі виходу компанії на нові ринки з новими товарами, але, оскільки
дана стратегія дуже ризикована, вона використовується в останню чергу.
Аналіз розрив є ітеративною процедурою. Необхідно ретельно продумати стратегії та плани дій, які ви
використовуватимете для скорочення розриву. Якщо виявиться, що розрив дуже великий, треба переглянути
цілі та установки.
Модель життєвого циклу товару лежить в основі аналізу динаміки ринку і слугує орієнтиром для
вибору відповідної стратегії. На кожному етапі життєвого циклу існують свої проблеми в освоєнні ринку, тому
за допомогою відповідних стратегій можна враховувати специфіку окремих фаз життєвого циклу .
Таким чином, застосування приведених методів, моделей і стратегій дозволить суттєво підвищити
ефективність управління маркетингу.
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МАРКЕТИНГ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ
Катенкарь А. С., студ., Герасимчук В. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сьогодні маркетинг упевнено опановує ринкові позиції. Він є важливою складовою функціонування
сфери фізичної культури. Проблемний зміст маркетингової діяльності в системі фізичної культури пов’язаний,
з одного боку, з вирішенням класичних питань маркетингу, а з іншого боку, має особливості, що зумовлені
специфікою фізичної культури як сфери соціальної діяльності. Так як фізична культура та спорт частіше є
сферою некомерційною, то це і зумовлює цілий ряд особливостей маркетингу, що функціонує в системі
фізичної культури. Головною метою некомерційного маркетингу є успішність реалізації соціальної програми,
що вимагає підвищення якості послуг, переконаності споживачів у необхідності даних послуг 1, с. 395.
Соціальні послуги у сфері фізичної культури та спорту звичайно надаються або повністю безкоштовно,
або нижче собівартості. Як відомо, основними джерелами фінансування фізичної культури та спорту є кошти
державного бюджету, громадських організацій, різних фондів, спонсорів і т. ін. Це означає, що споживач і
джерело платоспроможного попиту не збігаються.
В маркетингу послуг фізичної культури та спорту важливе значення має держава. Це пов’язано з тим,
що успіх реалізації маркетингового потенціалу у сфері фізичної культури та спорту багато в чому
обумовлюється практичними заходами сприяння з боку державних органів управління всіх рівнів 2, с. 15.
В маркетингу фізичної культури важлива роль відводиться споживачам як головним суб’єктам
маркетингових стосунків і дій. Саме кінцевий споживач об’єднує навколо себе всіх інших суб’єктів ринку,
здійснює ринковий вибір послуг фізичної культури та спорту, умов їх надання, педагогічних технологій і
персоналу, бере активну участь у процесі надання послуг і здійсненні угод щодо цих послугах 1, с. 395.
Наслідком цього, в сфері дитячо-юнацького спорту, важливим учасником маркетингових відносин стає
такий специфічний суб’єкт, як батьки. Батьки виступають у якості непрямих споживачів послуг фізичної
культури та спорту, за якими залишається широкий спектр маркетингових функцій, багато в чому схожих з
функціями фахівців з маркетингу. Головна відмінність полягає в тому, що батьки здійснюють свою
маркетингову діяльність винятково в інтересах кінцевого споживача – власної дитини, у той час як фахівцімаркетологи діють враховуючи інтереси обох сторін, але віддаючи перевагу виробникові послуг [3; 4].
На думку Л. Глазнюк основними напрямами маркетингової діяльності в галузі фізичної культури та
спорту будуть:
− визначення потреб, побажань, інтересів і можливостей потенційних і реальних осіб, що бажають
займатися фізичною культурою;
− розробка цільової орієнтації фізкультурно-оздоровчої й спортивної роботи;
− формування й оптимізація характеристик фізкультурно-оздоровчої й спортивної роботи з
урахуванням інтересів, потреб і можливостей осіб, що бажають займатися;
− оцінювання й забезпечення необхідного рівня: якості організованих форм занять фізичною
культурою й спортом; конкурентоспроможності програм фізкультурно-оздоровчої й спортивної роботи [2].
Майбутні фахівці галузі фізичного виховання і спорту мають бути підготовлені та добре обізнані в
економічній культурі для здійснення маркетингової діяльності, в якій може розкритися їхній творчий
потенціал. Тому що, це напрям, в якому спланована імпровізація та експерименти, які відіграють дуже важливе
значення та дають високу результативність.
Отже, маркетинг є важливою складовою функціонування сфери фізичної культури, в якому роль
держави одна з найголовніших, на відміну від маркетингу інших послуг і товарів. Успіх діяльності організацій,
що надають соціально-культурні послуги у сфері фізичної культури та спорту, залежить від маркетингових
успіхів їх колективу, покликаного здійснювати великий спектр відповідних функцій – від вивчення ринку та
розробки стратегії маркетингу до надання самої послуги. Це дозволяє розглядати комплекс проблем персоналу
як головний, що визначає якість вирішення всіх перелічених проблем маркетингової діяльності фізкультурноспортивних організацій.
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«ЛЬВІВСЬКА КАВ’ЯРНЯ»
Черненко Т.А., студ.
Науковий керівник Збиранник О.М., старш. викладач
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Успішна діяльність економічних суб'єктів в умовах глобалізації ринків вимагає глибокого розуміння
закономірності розвитку системи управління підприємницькою діяльністю і створення дієвих механізмів
маркетингового впливу на ринкову ситуацію.
Актуальність теми полягає в тому, що розробка та вдосконалення інструментів маркетингу, зокрема у
сфері маркетингових комунікацій є важливою умовою ефективної підприємницької діяльності суб'єктів
господарювання в будь-якому ринковому середовищі.
За визначенням Ф. Котлера, маркетингова комунікаційна політика - це система, що забезпечує передачу
інформації про товар або саму компанію її діючим і потенційним споживачам з метою просування товару на
ринок або створення позитивного іміджу компанії і її товарів [1].
До основних маркетингових комунікацій належать [2]: реклама; особистий продаж та управління
збутом; PR та пабліситі; прямий маркетинг; синтетичні засоби (виставкова діяльність, спонсоринг тощо).
Нова практика маркетингу вимагає нестандартного підходу, нових інструментів впливу до кожного
завдання. Впроваджуються нові засоби впливу на психологію споживачів, такі як: buzz-маркетинг, «word-ofmouth» advertising, event-маркетинг, трендсеттінг, ambient-реклама, sceneTap, мобільні Android- та Ios-додатки,
нейромаркетинг, кулхантинг,вірусний маркетинг, інтерактивне електронне меню, Wi-Fi-сервіс, QR-код.
Доведено, що поєднання сучасних маркетингових комунікаційних моделей сприятиме підвищенню лояльності
споживачів, адаптації бізнесу до їх вимог та очікувань, підвищенню не потенціалу підприємства на ринку
ресторанного бізнесу в цілому[3].
Розглянемо детальніше систему маркетингових комунікацій у кафе «Львівська кав’ярня».
«Львівська кав’ярня» знаходиться у м. Полтава за адресою: вул. Соборності, б.32 та 30б. Мета
функціонування закладу викладена у його гаслі: «Трішечки більше, ніж кава», тобто, діяльність спрямована не
лише на задоволення фізичних потреб споживачів, а й на моральне, емоціональне задоволення. Система
маркетингових комунікацій закладу найяскравіше представлена у соціальних мережах – Інстаграм, Фейсбук,
ВКонтакті, а також яскравими PR-заходами.
Існує офіційний сайт кафе, де можна коротко ознайомитися з меню закладу, переглянути фото
різноманітних заходів, дізнатися новини (що і коли буде проходити), актуальні акції та пропозиції, послуги
(оренда зала, оформлення свят, інтерактиви, майстер-класи тощо) та зберегти контакти. У мережі Instagram
можна подивитися фото, зроблені власне відвідувачами та співробітниками. Там можливо побачити світлини з
напоями та десертами, фрагменти інтер’єру, оздоблення, хід проведення свят та щасливих гостей кафе – усе це
створює атмосферу привабливості для потенційного клієнта та інформує велику кількість людей про існування
даного закладу та можливості його відвідання.
У інших мережах – Вконтакті та Facebook, окрім фото та відео, можна детальніше ознайомитися з актуальними
конкурсами(наприклад, «Капучінощастя», «Бариста каже: «Дякую», «Зіграймо?» та багато інших), прийняти
участь у розіграшах, які проводяться саме у мережі Інтернет, дізнатися вартість майстер-класів, отримати
необхідну інформацію, яка цікавить.
Заклад проводить велику кількість благодійних та PR-заходів, співпрацює більш ніж з 35 партнерами.
Основні з них: обласний молодіжний центр, helpgroup(благодійність), Жако (організація дитячих свят), Флорет
(квіти), Фенікс (театр вогню), Магнум опус (спілка письменників), усі ВНЗ міста та багато інших. Основна
співпраця проходить на умовах бартеру: кафе на безкоштовній основі надає приміщення для виставки певних
робіт (квіти, фото, книжки, солодощі та інші вироби ручної роботи), де вони продаються, а заклад разом з
відвідувачами отримують естетичну насолоду від споглядання виробів. Одне з найголовніших завдань
діяльності закладу висвітлено в словах директора Катерини Бабіч: «В усьому має бути мораль». На даний
момент заклад запускає три благодійні проекти: «Добра кава»(100% від вартості даної філіжанки кави йде на
благодійність), «Стартап кава» (частина вартості від чашки кави з часом буде вкладатися в початкові проекти
людей), та курси з маркетингу (зібрані кошти перерахують на лікування дівчинки з лейкозом). «Львівська
кав’ярня» не замовляє рекламу в медіа – керівництво кафе просто дозволяє усім бажаючим (у тому числі і
телеканалам) знімати потрібні їм сюжети у приміщенні закладу. Серед значних зйомок у приміщенні кафе
можна назвати проект «4 весілля» та група «Сен-Тропе». Вже потім, передивляюсь ролик у мережі Інтернет,
люди пізнають кафе і знову відвідують його.
Отже, вдале використання комплексу маркетингових комунікацій – це запорука успіху будь-якого
закладу. Яскравий приклад – кафе «Львівська кав’ярня». За 4 роки діяльність кафе можна назвати більш ніж
успішною завдяки грамотно організованої маркетингової комунікаційної політики. Заклад не зупинятиметься
на набутих результатах і у майбутньому активно вводитиме у свою діяльність більш сучасні засоби просування.
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Яришева Є., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасний світ неможливо уявити без фінансів. Вони забезпечують функціонування усіх сфер людського
суспільства. Використання фінансової інформації, застосування фінансових знань є необхідними елементами
будь-якого напряму діяльності людини.
На жаль, сьогодні говорити про фінансову грамотність населення досить складно. Саме фінансова
безграмотність і є однією з головних причин такого тяжкого рівня життя більшої частини населення. У своїй
більшості, всі працюють на те, щоб прогодувати себе і свою сім'ю, і не завжди вистачає грошей навіть на
найнеобхідніше, не кажучи про інші блага, які можуть дозволити собі заможні люди.
Знання психологічних аспектів, вкрай важливо знати маркетологу, адже його діяльність нерозривно
пов’язана з людьми та соціальними явищами. Хто як не маркетолог має зрозуміти, що саме необхідно
покупцеві, та яким саме шляхом вплинути на його вибір, адже від якості інформації, залежить ефективність
маркетингової діяльності.
Слід відзначити, що фінансова грамотність починає формуватися ще з перших днів життя людини, тому
пропонуємо проглянути по-етапно.
Період від 0 до 6 місяців (період виживання).
На даному етапі необхідно надати дитині всі біологічні потреби: корисна їжа, одяг з якісного матеріалу,
чистота в кімнаті, щоденні прогулянки та повноцінний відпочинок.
Період від 6 місяців до 1,5 року (період розвитку).
Це час коли дитина робить перші кроки, з’являється реакція на ті чи інші дії. Саме тут необхідно, щоб
батьки відреагували правильно, адже від цього багато залежить. Наприклад, при перевищеній реакції
(емоційності) батьків на перші кроки, дитина може злякатися, в наслідок чого в майбутньому може бути
замкнута, невпевнена в собі. Якщо батьки при перших спробах зробити крок, підхвачують, то надалі це
погрожує несамостійністю у її вчинках, страх перед чимось новим та незвіданим. Необхідно дати дитині так
звану «свободу». Наприклад, дати можливість розкидати іграшки, змішувати зернові культури, робити
експерименти, щоб формувалася її активність, щоб був певний простір для дій.
Період від 1,5 до 3-х років (дозрівання мозку, мислена діяльність)
У данний період, вже розуміється причино-наслідковий зв’язок. Усвідомлюється те, як його діяльність
сприймають оточуючі, формується соціальний зв’язок, взаємодія з зовнішнім середовищем. Тому досить
важливо заохочувати, після того як дитина зробила щось самостійно, будь це намальований малюнок, чи
вивчений вірш, чи просто допомога батькам. Необхідно, щоб вона зрозуміла, що її діяльність має свій плід,
результат. При порушеному процесі можлива така ситуація, що в дорослому віці, можуть бути такі думки, що
гроші не затримаються, або просто не тримаються в руках, відчуття неповноцінності, марності, та не
потрібності.
Період від 3 до 6 років (соціологізація)
Період характеризується тим, що весь досвід та навички, які були набуті за попередній час виносяться
назовні, до соціуму. Тут важливо звернути увагу на те, чого необхідно остерігатись або притримуватись,
наприклад:
1) Не можна говорити: «Ми так старалися, а ти не цінуєш!». Така поведінка пройде, а відчуття не
зрозумілості залишиться.
2) Не слід говорити: «Віддай, не будь жаднюгою». Необхідно пояснити, що якщо ти віддаси, цю іграшку,
то через деякий час він тобі подарує іншу іграшку. Тобто це такий собі процес обміну.
Період від 6 до 12 років
В даний момент важливо не прешкоджувати бажанню колекціюванню календариків, фантиків, іграшок,
магнітів, ручок, блокнотів, адже формується прихильність до заощаджування.
Але, необхідно звернути увагу на те що гроші дарувати не слід, ще не розуміється їхня значимість. До
того, може сформуватися відчуття, що я комусь, щось повинен. Не формуйте відчуття боржника.
Період від 12 до 15 років
Для цього періоду характерна перша спроба контакту з грошима. Це перший самостійний похід в
магазин, перші спроби поповнення скарбнички, перші придбання. Тому, коли губляться гроші не слід ругати,
батьки несуть за це відповідальність, необхідно розуміти скільки грошей ви виділяєте.
В такому віці можна залучати підлітків до роботи, наприклад якщо сім’я потребує фінансової підтримки.
Це може бути роздавання листівок, або розклеювання об’явлень і тд. Але, не слід плати за роботу у дідусів та
бабусь. Нехай сім’я залишається сім’єю.
Період від 15 до 16 років.
Повне право на повноцінну роботу. В даний період несеться повна відповідальність за свої дії, витрати.
Робиться свідомий вибір майбутньої діяльності, і виконуються всі можливі зусилля для досягнення навичок тієї
професії, яка буде приносити прибуток.
Таким чином, можемо говорити про те, що формування людини у період від народження до 16 років,
досить важливий, адже відбуваються не лише фізичні зміни, а й формування фундаменту особистості,
вибудовуються світоглядні поверхи. Проаналізувавши вікові особливості формування особистості, маркетолог
зуміє: зрозуміти, що саме йому необхідно зробити для того, щоб вплинути на вибір людини; з’ясувати, які
переваги у тієї чи іншої вікової категорії; обрати той віковий період, який буде найпріорітетнішим для нашої
діяльності.
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На сьогоднішній день умовах глобалізації та євроінтеграції вагомого значення набуває проблема
підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств, оскільки досвід
успішних міжнародних компаній свідчить, що інновації забезпечують виключні конкурентні переваги,
довгострокову дохідність та високі темпи розвитку і є основним фактором економічного зростання
національної економіки.
Проблемам стратегічного управління та теорії інновацій приділено значну увагу в роботах багатьох
вітчизняних та зарубіжних вчених: І. Ансоффа, В. Александрової, Р. Фостера, А. Шегди. Аналіз наукових праць
вітчизняних і зарубіжних авторів вказує на певні розбіжності розуміння та трактування стратегії інноваційної
діяльності підприємства, недостатня чіткість механізму формування ефективної інноваційної стратегії в умовах
кризи свідчить про доцільність продовження досліджень даного спрямування [1].
Низка таких факторів як глобалізація, загострення конкурентної боротьби, насичення ринків,
обмеженість ресурсів, вичерпання можливостей екстенсивного росту призвели до того, що основним фактором
конкурентоспроможності фірми стали інновації. Нинішня ситуація, що склалася в економіці України,
характеризується зниженням активності інноваційної діяльності, пов’язаної передусім із браком власних коштів
у підприємств і обмеженістю бюджетного фінансування.
Інноваційний характер економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає
економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. В активізації інноваційної діяльності зацікавлені
як підприємства, так і споживачі, оскільки це забезпечує випуск та доступ до нових і конкурентоздатних видів
товарів, які дають гарантований прибуток, накопичення вільного капіталу і можливість його вкладення у
розширення виробництва, залучення іноземного капіталу у вигляді прямих інвестицій [2]. Інноваційна
спрямованість економічних процесів, що властиві сучасній економіці, довела неефективність організаційних
структур та методів традиційного маркетингу, які не враховують зростаючих нетрадиційних якісних факторів
економічного росту.
Інноваційна стратегія як ефективний засіб управління розвитком підприємства не тільки дає змогу
підприємству враховувати зміни в оточуючому середовищі, а й сприяє генеруванню змін (технікотехнологічного та організаційно-управлінського характеру) в середині підприємства та забезпечує управління
цими змінами з метою підвищення рівня кінцевих результатів діяльності підприємства. Під час вибору
стратегій в бізнесі, який має справу з інноваціями, важливо в певний момент зупинитись на найкращій
можливій стратегії, а вже у процесі її реалізації та постійного перегляду визначити, якими мають бути
стандарти.
Формування стратегії в бізнесі, який має справу з інноваціями, залежить від вибору та закріплення у
місії та завданнях способів отримання ефектів: прямих чи опосередкованих. В основі розробки інноваційної
стратегії мають лежати стратегічні управлінські рішення, які: орієнтовані на майбутнє і на постійні зміни
середовища; пов’язані з залученням значних матеріальних ресурсів, широким використанням інтелектуального
потенціалу; характеризуються гнучкістю, здатністю адаптуватися до ринкових умов; ураховують
неконтрольовані організацією зовнішні чинники [3]. На жаль, єдиної та успішної для всіх підприємств
інноваційної стратегії не існує. Вибір стратегії залежить від позиції промислового підприємства на ринку, його
потенціалу, динаміки розвитку, стану економіки, поведінки конкурентів, соціального середовища і багатьох
інших чинників.
В умовах ринкової конкуренції для того щоб протистояти негативним впливам та підвищити
конкурентний статус на ринку, керівникам промислових підприємств необхідно чітко розуміти суть та
елементи інноваційної стратегії. Крім того, формування виваженої інноваційної стратегії розвитку
підприємства дозволяє йому збільшувати обсяги виробництва, товарообороту, прибутку, зміцнити свої
конкурентні позиції на ринку, наростити фінансовий капітал, а активізація інноваційних процесів в країні
забезпечує конкурентоспроможність національної економіки.
Стратегія управління інноваційною діяльністю повинна бути невід’ємною складовою загальної
стратегії управління розвитком підприємства, а питання вибору та оцінки інноваційних стратегій має посісти
ключове місце в процесі вирішення проблем стратегічного розвитку підприємства.
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МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Предметом маркетингового планування є вивчення можливостей використання в практичній
діяльності щодо складання маркетингових прогнозів, проектів, програм і планів, розробка методології та
методики розв’язання різноманітних проблем маркетингового планування, а також організації його розробки і
здійснення.
Об’єкт маркетингового планування – діяльність господарських суб’єктів структурних елементів
економіки, з позицій їх діяльності, що пов’язує суб’єкт між структурами у зовнішньому середовищі та щодо
використання, купівлі продажу, впливу на продукцію і послуги. Щоразу, коли обговорюється, що пропонувати,
кому, коли, де, як і за якою ціною – відбувається маркетинговий процес. У будь-якому випадку, маркетинг як
предмет вивчення дуже ускладнює всю сутність потреб, необхідних споживачам. Пропозиція має на увазі не
тільки сам товар, але і його ціну, просування і розподіл. Акцент тут робиться на «вигодах». Публіка асоціює
маркетинг виключно з бізнесом. Але необхідність прямо або побічно займатися роботою, що є по суті
маркетинговою, не залежить від того, чи має фірма постійних покупців, клієнтів або кредиторів і споживачів.
Ф. Котлер говорить про три стадії маркетингу :
1.маркетинг, обмежений рамками, бізнесу і ринкових операцій однієї фірми
2.розширений маркетинг – що охоплює всі організації в рамках галузі
3.усеосяжний маркетинг - музеї, університети, бібліотеки, добродійні установи – також мають
визначати ринок своїх послуг і товарів для того щоб одержати політичну, соціальну і фінансову підтримку.
Розширюючи сферу діяльності маркетингу, проблема тільки тоді є маркетинговою, коли для її
розв’язання використовують підходи і методи маркетингу, а не інших видів діяльності .
Маркетингове планування використовується для сегментації ринку, визначення його стану,
прогнозування його зростання і планування життєздатної ринкової частки всередині кожного сегмента.
Маркетингове планування як процес включає : виконання маркетингових досліджень усередині фірми та поза
нею, аналіз сильних і слабких сторін діяльності фірми, припущення, прогнози, установлення маркетингових
цілей, розробка стратегії маркетингу, визначення програм, складання бюджетів, перегляд результатів і цілей,
стратегій і програм .
Процес маркетингового планування покликаний поліпшити використання ресурсів компанії для
встановлення маркетингових можливостей, укріпити командний дух і єдність фірми й надати допомогу в
досягненні корпоративних задач .
Під маркетинговим планом звичайно розуміють план маркетингу компанії в цілому. Відомо безліч
різних типів маркетингових планів. Принципи планування маркетингу однаково застосовують як до окремого
ринку або ринкового сектора, так і до діяльності компанії в цілому. Складання повного плану маркетингу фірми
може знаходитися поза вашою компетенцією, але вміння підготувати його стане в нагоді у будь-якому випадку.
У кожній компанії свої потреби. Для невеликої компанії достатньо короткого плану, тоді для великої корпорації
потрібен інший документ.
Маркетинговий план повинен охоплювати всі елементи маркетингу і давати відповіді на наступне питання :
1. Які основні характеристики покупців на тому галузевому ринку, на який орієнтується
підприємство, які групи покупців за рівнем доходів, демографічною ознакою, поведінковими принципами і т.д.
можна виділити, тобто, які основні сегменти даного ринку, на який із сегментів потрібно орієнтуватися
підприємству;
2. На яку частину в даному сегменті ринку може претендувати бізнес, чи має намір фірма потіснити
конкурентів, пропонуючи потрібні товари, або намагається зайняти іншу нішу;
3. Яка основна методика розрахунку ціни на товар фірми, який чистий дохід забезпечить фірмі
вибраний рівень ціни, чи передбачена система знижок і пільг для покупців ;
4. Які канали розподілу товарів використовуватиме фірма, чи буде вона вдаватися до послуг оптових
або роздрібних торговців або пропонувати товар споживачеві безпосередньо, без посередників, ніж вибір тих
чи інших посередників ;
5. Яких заходів вживатиме фірма для ефективного просування своїх товарів, які із способів
просування – рекламу, стимулювання збуту, пропаганду, особистий продаж – має намір робити, як
визначатиметься бюджет для фінансування просування товарів, чи буде організований відділ із зв’язків з
громадськістю.
6. Чи застосовуватиме фірма систему технічних гарантій на свою продукцію, як планується
організовувати післяпродажний сервіс.
Щоб мати нагоду донести план маркетингу до співробітників, йому придають форму письмового
документа . Необхідно, щоб він був чітким і коротким, висловлений просто і зрозуміло, позбавлений від зайвої
інформації й несуттєвих деталей і тоді він відіграє важливу роль в управлінні маркетингом в ринкових умовах.
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АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ЗАВДАННІ MAKE-OR-BUY
PROBLEM
Пащевська А.Р., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сучасному етапі розвитку суспільства широко розповсюдженим питанням в підприємницькій
діяльності є ефективне і вигідне використання наявних і залучених ресурсів. Закупівельна логістика спрямована
на те, щоб компанія отримувала необхідні за якістю та кількістю сировину, матеріали, товари та послуги в
потрібний час і в потрібному місці, від надійного постачальника і за вигідною ціною. Здійснення закупівель
дуже важлива функція в кожній фірмі.
Питанням закупівельної логістики цікавилось ряд вчених, зокрема Л.В. Балабанова [1], В.Є.
Ніколайчук [2], Є.В. Крикавський [3] та інші.
Багато з них приділило увагу розв’язанню «завдання МОВ» (Make-or-Buy Problem) – завдання «зробити
або купити».
Для будь-якого підприємства, «новачка» чи то «лідера» на ринку, питання щодо якісної сировини та
продукції свого підприємства є дуже важливою. Кожен підприємець рано чи пізно замислюється над тим, що
для нього краще: закупка сировини чи виготовлення її самостійно.
Хоча і основним показником під час розв’язання «завдання МОВ» є максимізація прибутку, проте
підприємець повинен проаналізувати також те, що для його діяльності буде максимально вигідним: власне
виробництво комплектуючих виробів чи їх закупівля. Вагомим «але» є той факт, що для здійснення даних
розрахунків потрібно враховувати чимало факторів, які за час дослідження можуть коливатися і змінюватися,
що в свою чергу може призвести до не точних і не правильних висновків [4].
Думки фахівців щодо даного питання є різними. На думку авторів, перш ніж обрати одну із
можливостей потрібно проаналізувати такі дані (табл. 1):
Таблиця 1 – «Фактори впливу для вирішення «завдання МОВ»»
Фактор
Вивчення вимог споживачів
Рішення “зробити або купити”
Аналіз ринку

Остаточна оцінка у виборі постачальника

Характеристика
Потрібно проаналізувати бажання і вимоги споживачів,
щодо якості, ціни та характеристик бажаного для них товару
Потрібно проаналізувати найбільш вигідні позиції для
конкретного
підприємства
за
допомогою
оцінки
відповідності витрат і можливого рівня якості
Вибір того чи іншого способу залежить від функціонального
ринкового середовища і типу ринку. Аналіз ринку
постачальника дасть змогу логістичному персоналу фірми
дослідити всі фактори організації закупівлі(кількість
постачальників, позицію на ринку, професіоналізм) і зробити
висновки.
Постачальник повинен максимально задовольняти потреби
фірми в матеріальних ресурсах, для цього використовують
багатокритеріальну оцінку.

Отже, власне виробництво чи постачання матеріалів залежить не тільки від витрат, а і від ряду
чинників. На думку авторів, рішення на користь закупівель може бути прийнятим в разі наявності таких
факторів:
1.
Потреба в сировині є не великою;
2.
Існує велика можливість вибору постачальників;
3.
Відсутність можливості самостійного виготовлення комплектуючих.
А рішення на користь власного виробництва приймається тоді, коли:
1.
Потреба в комплектуючих є досить високою;
2.
Існуючі постачальники не можуть задовольнити ваших потреб, щодо якості чи ціни;
3.
Потрібне збереження комерційної таємниці щодо сировини чи матеріалів;
4.
Є можливість у власноручному виготовленні комплектуючих.
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СУЧАСНИЙ СТАН ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
Щербань А. В., студ.
Науковий керівник Герасимчук В. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Найбільш поширеною схемою підприємницької діяльності в Україні є робота за схемою давальницької
сировини. Давальницька сировина – це сировина, напівфабрикати, передані іншому підприємству з метою
переробки і наступного повернення продуктів переробки. Промислові підприємства можуть здійснювати
роботу на власній або одночасно на власній і давальницькій сировині.
За даними Кабінету міністрів України, у нашій країні готовий одяг і хутрові вироби сьогодні
виготовляють 6 тис. підприємств. При цьому діяльність більшості з них на 80-90 % ґрунтується на
давальницьких схемах. Упродовж 2015 р. основними партнерами в операціях з давальницькою сировиною були
країни Європи – Німеччина, Данія, Польща, Бельгія, Італія. Варто зазначити, що виробництво одягу – це галузь,
де малий і середній бізнес перебувають у більш вигідному становищі, ніж великий. Про це свідчить той факт,
що лише в Києві закрилися дві найбільші швейні фабрики – «Україна» і «Ластівка», різко знизилися обсяги
виробництва на підприємстві «Дана», «Каштан», «Юність». Підприємству «Дана» довелося перенести свої
потужності з центру столиці на околиці, також зменшити виробничу площу з 10 тис. до 2 тис. м 2 , а кількість
робітників – із 205-300 до 150 осіб.
Аналіз діяльності підприємств легкої промисловості, зокрема швейних, свідчить, що в Україні в період
з 2010 по 2012 рр. спостерігається спад виробництва швейної продукції майже за всіма основними видами на
4,22 %, проте в період з 2013 по 2015 рр. обсяги виробництва збільшилися вдвічі (208,8 %). Загалом за останні 5
років обсяг виробництва збільшився на 257,17 %.
Таблиця 1 – Обсяг виробництва продукції підприємств легкої промисловості України, млн.грн
Вид економічної діяльності
2010
2011
2012
2013
2014
2015
текстильне
виробництво,
виробництво одягу, шкіри,
187746,5
185943,4
179826,6
231246,8
265080,9
482833,0
виробів зі шкіри та інших
матеріалів
Однак, галузь легкої промисловості має деякі особливості. По-перше, це надзвичайно широкий
асортимент продукції; по-друге, динамічність кон’юнктури на ринку, яка обумовлена постійною зміною смаків,
уподобань, моди; по-третє, врахування особливостей використання можливостей (сировинних, трудових,
географічних, етнографічних і т.д.) регіону. І, нарешті, по-четверте, наявність дрібносерійного виробництва
вимагає постійного коригування виробничої програми.
Варто відзначити, що специфічною відмінністю планування виробничої програми на швейних
підприємствах, відносно підприємств інших галузей, є різна тривалість життєвого циклу продукції. Оскільки на
діяльність швейної галузі впливає такий фактор, як мода, її постійна змінність, підприємства галузі регулярно
проводять заміну продукції. Цим пояснюється скорочення строків планування, які враховують зміни ринкової
кон’юнктури. Таким чином, життєвий цикл продукту вимагає збалансованого за часом періоду планування.
Швейна промисловість відіграє важливу роль у загальній системі народного господарства країни. Після
текстильної, вона є найважливішою підгалуззю легкої промисловості. Забезпечення населення нашої країни
якісним одягом є досить впливовим чинником як підвищення ефективності виробництва та збільшення
добробуту населення, так і забезпеченості робочими місцями наявних трудових ресурсів, особливо жіночих.
Отже, слід відзначити, що в останні роки в Україні вдвічі збільшились обсяги виробництва в швейній
промисловості, проте значну частку становить продукція, вироблена за давальницькою сировиною. Саме
робота на іноземні бренди сьогодні стала головною сферою діяльності вітчизняних швейних фабрик: за даними
Української асоціації легкої промисловості, на експорт відправляються до 85% їхньої продукції. Співпраця із
закордонними замовниками не тільки допомогла вижити вітчизняній легкій промисловості, а й дозволила їй
долучитися до світових технологій, а також провести модернізацію обладнання. Сьогодні оснащення
українських фабрик, на думку експертів, відповідає європейському рівню.
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АГРОСТАРТАПИ ЯК ОДИН ІЗ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ
Потопольський А.О., Григоренко Д.Г., студ., Збиранник О.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальність теми. В умовах сучасних ринкових відносин не викликає сумніву той факт, що
інвестування в розробку інновацій перспективних сфер діяльності є дуже вигідним. Перш за все, це створює
надійне підґрунтя для розвитку науково-технічного потенціалу та підтриманні його на високому рівні, що, в
свою чергу, забезпечує стабільну конкурентоспроможність країни серед інших у світі.
Мета. Висвітлення проблеми функціонування венчурного капіталу в агропромисловому комплексі, так
як ця галузь є перспективним об’єктом для інвестицій як національного, так і іноземного капіталу.
У процесі дослідження було використано такі методи: математичної статистики для аналізу даних
дослідження, статистичний аналіз для вивчення, групування, порівняння та оцінки обсягів інвестицій,
графічний метод - для наочного зображення таблиць та схем.
Виклад основного матеріалу. Роль венчурного бізнесу в національному інноваційному процесі
обумовлена його перевагами, найважливішими з яких є: стимулювання мобілізації та ефективного
використання ресурсів [1]; гнучкість та здатність переорієнтації в пошуках та реалізації ідей; ефективна
мотивація та стимулювання економічних агентів; урегулювання питань інтелектуальної власності [3]. У такому
розумінні венчурне інвестування може впроваджуватись в АПК. Таким чином, аграрний сектор економіки
України перетворюється на стратегічну сферу національного розвитку та інвестування.
Хоча ми не маємо статистики по венчурному фінансуванню в Україні, бо вона відсутня як така, ми
можемо проаналізувати дані по капітальних інвестиціях у АПК країни (рис.1):

Рисунок 1 – Обсяг інвестицій у АПК України за 2013-2016 рр. [2]
Така позитивна динаміка дозволяє дійти до висновку, що при істотному внеску двох вітчизняних
галузей – IT та агросектору в формування експортного потенціалу країни зростає актуальність необхідності
впровадження IT технологій в аграрних корпораціях і фермерських господарствах з метою підвищення
ефективності АПК України. Дієвим кроком до цього можуть стати так звані «стартапи», або «стартапкомпанії», тобто компанії або ідеї, які знаходиться на стадії розвитку і впроваджується на основі інноваційних
ідей, або на основі технологій, які нещодавно з'явилися. Стартапи в сфері агрогосподарства називаються
агростартапами і пропонують революційні ідеї в сфері сільського господарства, починаючи від новітніх
технологій, закінчуючи програмним забезпеченням для контролю фермерської діяльності
Висновок. АПК України з кожним роком стає все більш привабливим об’єктом для венчурних
інвестицій. У цьому світлі добре рекомендують себе агростартапи, які за належної фінансової підтримки
зможуть перетворити цю галузь на одну з найперспективніших видів економічної діяльності.
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СЕКЦІЯ IX
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Терещенко В. М., Гурт А. М., магістранти
Науковий керівник Маслак О. І., д.е.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасне ринкове середовище вимагає від вітчизняних підприємств формування стійких конкурентних
переваг за рахунок активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, оновлення технологічної бази підприємств,
модернізації виготовлюваної продукції, впровадження організаційно-управлінських і маркетингових новацій.
Однак, темпи розвитку інноваційної діяльності на сьогодні є недостатніми в силу наявності низки проблем
фінансового та організаційного характеру: дефіцит внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів, високі ризики
успішної комерціалізації інноваційних проектів, недосконалість нормативно-правової бази, нерозвиненість
інвестиційної інфраструктури, слабка державна підтримка інноваційної діяльності на мікро- та макрорівнях.
Дослідженням теоретичних, практичних і наукових аспектів формування, розвитку та ефективного
використання інноваційного потенціалу займалися такі вчені: Базілінська О. Я., Бердар М. М., Бикова В. Г.,
Воробйова Ю. М. та ін.
Не дивлячись на високу значимість інноваційної моделі розвитку для подолання кризових явищ в
національній економіці та забезпечення стійких конкурентних переваг на міжнародному ринку, останніми
роками кількість упроваджених інноваційних видів продукції на промислових підприємствах України
зменшується, так у 2015 р. її обсяг скоротився на 14,34 % (табл. 1). Близько 58 % виробленої в Україні
продукції припадає на третій технологічний уклад (виробництво будівельних матеріалів, чорну металургію,
суднобудування, оброблення металу, легку, деревообробну і целюлозно-паперову промисловість).
Таблиця 1 – Динаміка впроваджених інновацій на промислових підприємствах України протягом 2009–2015 рр. [1]
Впровадження
Впровадження
Абсолютне
Відносне
Абсолютне
Відносне
інноваційних
нових
Роки
відхилення,
відхилення,
відхилення,
відхилення, %
видів продукції,
технологічних
+/%
+/найменувань
процесів
2009
2685
1893
2010
2408
-277
-10,32
2043
150
7,92
2011
3238
830
34,47
2510
467
22,86
2012
3403
165
5,10
2188
-322
-12,83
2013
3138
-265
-7,79
1576
-612
-27,97
2014
3661
523
16,67
1743
167
10,60
2015
3136
-525
-14,34
1217
-526
-30,18
Відповідно, скорочувалася і частка інноваційної продукції в загальному обсязі вітчизняної реалізованої
промислової продукції, в 2015 р. вона складала всього 1,4 %, у той час як у інших країнах цей показник вище в
десятки разів: у Фінляндії – 16 %, Чехії – 12,4 %, Греції – 23 %, Мальті – 31 %. Такі тенденції обумовлені, як
зазначалося раніше, низкою соціально-економічних проблем, при цьому однією з першочергових серед них є
недостатність фінансування інноваційних проектів. Частка ВВП, яка спрямовується на розвиток наукових
досліджень в Україні, постійно скорочується [2]. За даними Державної служби статистики України бачимо, що
абсолютна величина коштів, що спрямовуються на фінансування наукових і науково-технічних робіт у 2015
році у фактичних цінах, збільшилася майже в півтора рази в порівнянні з 2013 роком. Однак ця сума в ВВП
України становить всього 0,62 %. Якщо ж розглядати фінансування наукової сфери за рахунок державних
коштів, то їх частка в ВВП України становить менше 0,4 %, у той час як в Росії цей показник становить в
середньому 1,27 %, а в Японії – 3,38 % [1; 2].
Однак, розвиток інноваційного потенціалу розвитку України потребує не суто механічного відновлення
державного фінансування науково-технічної сфери, найголовніше – безперспективність вкладання коштів у
відновлення науково-дослідної сфери без формування адекватних сучасній ринковій економіці ланцюгів
взаємозв’язку науки, технологій та виробництва [2]. Отже, з метою реалізації вищенаведених завдань необхідно
забезпечити раціональне поєднання інструментів активізації інноваційної діяльності на мікро-, мезо- та
макрорівнях. Особливого значення при цьому набуває активна державна підтримка розвитку та ефективного
використання інноваційного потенціалу країни не лише за рахунок фінансування та надання певних дотацій,
субсидій, а й за рахунок непрямого стимулювання інноваційної діяльності.
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ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ЦІНА ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Karin Schimpf, д.е.н., проф.
Магдебурзький університет, Німеччина
Шевчук Ю. В., асистент
Борисенков В. Ю., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
26 жовтня у Києві на засіданні Кабінету міністрів, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про
підвищення мінімальної заробітної плати в 2017 році до 3200 грн. Проте уряд вже подав до парламенту проект
бюджету, у якому закладена сума на рівні 1600 грн [1].
Пояснення президента України Петра Порошенка про зниження Єдиного соціального внеску (ЄСВ), як
чинника підвищення заробітної плати підприємцями для робітників є дуже сумнівними.
Виходячи з актуальності даної тематики, нами було проаналізовано джерела підвищення мінімальної
заробітної плати, та на основі цього здійснено висновки та основні прогнози для економіки країни.
Зазначимо, що така заява прем’єр-міністра не підкріплена жодними розрахунками, тому неможливо
точно оцінити вплив таких дій на економіку.
Розглянемо основні засоби отримання додаткових коштів до бюджету:
1. Зниження Єдиного соціально внеску (ЄСВ): у грудні 2015 року ця ставка була зменшена вдвічі, до
22 % [2]. Перші 4 місяці 2016 року показали зростання заробітної плати на 22 %, та незмінний рівень
соціального внеску. Але причиною такого підвищення став високий рівень інфляції, тобто роботодавець за
власної ініціативи підвищував заробітну плату, аби уникнути відпливу співробітників. З огляду на це, досягти
підвищення мінімальної заробітної плати в два рази неможливо за таких умов.
2. Зменшення виплат субсидії: на нашу думку, це лише спосіб перекласти оплату комунальних послуг
на плечі громадян. Тобто, видатки з бюджету зменшаться, але це призведе лише до підвищення номінальної
зарплати, а реальна залишиться на тому ж рівні. Тому зміни будуть лише на папері [3].
3. Збільшення ПДФО та ПДВ: звичайно, надходження до бюджету збільшаться, але знову таки це
призведе до підвищення лише на папері.
Водночас для здійснення інших виплат уряду не обов’язково збільшувати обсяг державного бюджету.
Законодавчими органами було визначено прив’язку розміру видатків до прожиткового мінімуму, який у
2017 році становить 1600 грн. Зважаючи на те, що у 2016 році базою для розрахунку розміру виплат була
мінімальна заробітна плата, яка тоді становила також 1600 грн, зазначимо, що уряд, з однієї сторони, таким
чином не допустить дефіциту державного бюджету за нових умов, але з іншої ‒ не матиме належної підтримки
з боку населення. Крім того, у контексті прив’язки розміру виплат до прожиткового мінімуму, слід зауважити,
що для працівників підприємств, які фінансуються із бюджету, по суті нічого не змінюється, оскільки відтепер
надбавки, доплати та премії включаються до мінімальної заробітної плати, а не виплачуються понад неї.
Ситуація залишається вигідною тільки для тих категорій працівників, у яких з урахуванням усіх надбавок
розмір заробітної плати буде меншим за 3200 грн.
Зважаючи на те, що заява вже зроблена, визначимо основні проблеми, які заважають підвищенню
мінімальної зарплати:
а) збільшення безробіття;
б) часткова зайнятість працівників;
в) перетворення зайнятості в неформальну;
г) руйнівний вплив на сектор малого бізнесу [4].
З огляду на це, нами запропоновано план дій щодо зменшення деструктивного впливу такого рішення:
1. Під час прийняття бюджету Державній службі зайнятості необхідно врахувати вплив такого
фактору, як стрімке зростання безробіття.
2. Уряду необхідно запровадити ряд заходів для захисту малого бізнесу.
3. Поступово проводити зміни для пристосування суб’єктів господарювання до нових ринкових умов.
Також вплив певних факторів неможливо спрогнозувати зараз, зокрема: рівень інфляції, частка
малокваліфікованих працівників та реакція економіки взагалі.
Отже, з одного боку країна давно чекала таких змін, адже ціни, податки, комунальні послуги
зростають, а заробітна плата залишається «стабільною». Але з іншого, чи готові підприємці до таких різких
змін. Це можна буде детально проаналізувати наприкінці 2017 року. Проте на нашу думку, зміни не будуть
такими грандіозними як обіцяють, номінально все збільшиться, але реально навряд чи.
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На сьогоднішній день національна економіка переживає один із найбільш важких кризових періодів.
Нестабільна політико-правова та фінансово-економічна ситуація в країні негативно відзначилися на розвитку
вітчизняної промисловості, обумовили різке зниження обсягів виробництва, гальмування інноваційних
процесів, зниження їхньої інвестиційної привабливості та фінансової стійкості. Особливо постраждала одна з
найбільш експортно-орієнтованих вітчизняних галузей – машинобудівна, переважна більшість представників
якої втратили традиційні ринки збуту та були вимушені шукати нових платоспроможних споживачів на
внутрішньому та зовнішньому ринках, диференціювати свої товари, забезпечуючи нові конкуренті переваги.
Враховуючи високу значимість машинобудівної галузі у промисловому потенціалі країни та посилення
негативного впливу зовнішнього середовища, потребують подальшого детального дослідження основні
проблеми та перспективи розвитку вітчизняного машинобудівного комплексу в умовах політико-правової та
соціально-економічної нестабільності.
З погіршенням економічної та внутрішньополітичної ситуації в країні, загостренням дефіциту
фінансових ресурсів, здешевленням національної валюти зменшується обсяг реалізованої машинобудівної
продукції та кількість прибуткових машинобудівних підприємств (рис. 1).

Рисунок 1 – Індекси вітчизняної машинобудівної продукції з 2011 по 2016 рр.
За даними Державної служби статистики України зменшилася також частка реалізованої
машинобудівної продукції у загальному обсязі промислової продукції зменшилася з 9,3 % у 2010 р. до 6,5 % у
2015 р. (рис. 2).

Рисунок 2 – Частка реалізованої машинобудівної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції протягом 2010–2015 рр.
Варто відзначити, що, крім зовнішніх дестабілізуючих чинників, криза машинобудівної галузі України
була обумовлена також наявністю певних внутрішніх слабких сторін: неадекватністю та повільністю реакцій на
зміни мезо- та макрорівнів, низьким запасом фінансової та економічної міцності, неспроможністю максимально
ефективно реалізувати невикористані можливості в умовах наростання екзогенної турбулентності.
У загальному вигляді всі чинники кризи машинобудівної галузі можна розділити на три великі групи:
1) фінансово-економічні – високий темп інфляції, неефективна фінансово-кредитна політика в країні, загальна
економічна нестабільність, дефіцит фінансування; 2) соціально-політичні – зменшення купівельної
спроможності споживачів, політична нестабільність, недосконалість нормативно-правової бази: 3) інші – низька
якість менеджменту, зниження інвестиційної привабливості, дефіцит інновацій.
Таким чином, необхідними векторами розвитку машинобудівної галузі України повинні стати:
оптимізація внутрішньої фінансово-кредитної політики, пошук нових сегментів на існуючих ринках збуту і
вихід на нові ринки, оптимізація виробничих витрат, впровадження інноваційних процесів і продуктів з метою
підвищення рівня конкурентоспроможності виготовлюваної продукції.
1. Державна служби
http://www.ukrstat.gov.ua.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ МАШИНОБУДІВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Рудик Є. Ю., студ.
Науковий керівник Гришко Н. Є., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Управління економічною ефективністю є досить складним процесом, який потребує певних
професійних умінь та навичок. Цей процес охоплює в собі загальний аналіз стану підприємства з урахуванням
його потенційних можливостей та особливостей організаційної діяльності. Економічна ефективність
машинобудівного підприємства становить особливий інтерес для керівництва, бо саме ця категорія й визначає
його прибутковість та рентабельність. Таким чином, постає задача щодо збільшення прибутковості на
підприємстві. Для цього необхідно дослідити фактори, які на неї впливають, створити сприятливі умови для
залучення зовнішніх інвестицій та дослідити темп зміни власного капіталу на підприємстві. Збільшення
економічної ефективності закладає фундамент його прогресивного розвитку, що означає покращення
економічної стабільності, незалежності від чинників зовнішнього середовища, що й підтверджує вагомість
дослідження саме цього питання. Для подальшого дослідження особливостей управління економічною
ефективністю машинобудівного підприємства доцільно проаналізувати динаміку формування рентабельності
операційної діяльності (рис. 1).

Рисунок 1  Аналіз даних про формування рентабельності операційної діяльності підприємств машинобудівної
галузі України за період 20102016 рр.
Виходячи з даних рис. 1 ми можемо побачити, що протягом 20102012 рр. показник рівня
рентабельності стрімко збільшується, що насамперед зумовлено стабільною ситуацією в країні, збільшенням
економічних показників національного рівня та політикою держави, що підтримувала розвиток внутрішнього
ринку. Та починаючи з 2012 року цей показник зменшується, на що вплинула світова економічна криза,
спостерігається досить несприятлива ситуація, купівельна спроможність гривні зменшується, зменшується й
попит на вітчизняний експорт. Глобальна боргова криза несприятливо вплинула на машинобудівну
промисловість. Починаючи з 2013 року ситуація загострилась у зв’язку з політичною кризою в країні, ринок
збуту відчутно зменшився, але останнім часом ми можемо зауважити, що галузь відновлює свої темпи розвитку
за рахунок ефективної міжнародної політики. Таким чином, показник рентабельності у 2016 році наблизився до
його максимального значення за обраний період, але все ж таки, виходячи з результатів від операційної
діяльності спостерігається значне зменшення обсягів виробництва порівняно з 2011 роком.
Для відновлення потужності галузі машинобудування необхідно звернути увагу на його управління
економічною ефективністю. Стимулювання персоналу як у матеріальній, так і у нематеріальній формах
позитивно вплине на продуктивність праці, що дасть змогу зменшити витрати часу на виготовлення продукції,
тобто зменшити показник трудомісткості. Цього результату можна досягти й за рахунок автоматизації
виробничого процесу, що веде за собою оновлення основних фондів, освоєння більш сучасного технологічного
процесу та покращення показника фондовіддачі та, взагалі, якості продукції. Також за рахунок таких дій,
можливе покращення показника матеріаломісткості, ресурсовіддачі та екологоефективності. Поліпшення якості
продукції дає змогу підприємствам бути більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку, тобто дає
змогу розширити ринки збуту та отримати додатковий дохід, що прямо пропорційно вплине на приріст обсягу
виробленої продукції. Вихід на нові ринки також дає змогу для залучення інвестицій та розширення
інноваційної діяльності на підприємстві. Отже, виходячи з аналізу статистичних даних та чинників, які
впливають на результат діяльності машинобудівних підприємств, можна визначити, що особливість управління
економічною ефективністю полягає в стимулюванні персоналу, забезпечуючи підвищення продуктивності
праці, оновлення основних фондів та розширене відтворення, стимулювання інноваційної діяльності
підприємства за рахунок залучення інвестицій.
1. Державна служба
http://www.ukrstat.gov.ua/
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Уманець Я. Є., Терещенко О. П., магістранти
Науковий керівник Іщенко С. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Однією із найбільш актуальних економічних проблем сучасності є інфляція. Дане явище тісно
пов’язане з проблемою зайнятості населення, безробіттям, матеріальним благополуччям. Оскільки Україна вже
не раз стикалася із загостренням вищезазначеної проблеми, дослідження впливу інфляції на економіку та
пошук шляхів мінімізації її негативних наслідків все ще залишається актуальним.
Інфляція є багатогранним явищем, причини якого полягають у взаємодії факторів сфери грошового
обігу і сфери виробництва. До факторів першої групи відносять перенасичення каналів грошового обороту
грошима, внаслідок чого відбувається їх знецінення та зниження купівельної спроможності грошей. До
факторів другої групи належить зростання попиту на товари та послуги, збільшення витрат основного
виробництва країни тощо [2]. Формою прояву інфляції є тривале зростання загального рівня цін, що відображає
зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Слід зазначити, що не кожне підвищення можна
розцінювати як прояв інфляції. Ціни можуть змінюватися під впливом циклічних коливань виробництва або в
результаті покращення якості продукції, погіршення умов видобутку паливно-сировинних ресурсів, стихійних
лих тощо, але це будуть, як правило, не інфляційні, а періодичні зміни цін на деякі товари і послуги.
Оскільки явище інфляції є невід’ємною рисою ринкової економіки, завадити його виникненню в
процесі економічного розвитку неможливо, тому, задля зменшення негативного впливу інфляції, необхідно
визначити її вплив на сфери, які є найбільш вразливими до інфляційних процесів. До таких сфер належать:
кредитно-грошова та валютна сфери, торгівля, виробництво та соціальна сфера. Для соціальної сфери у період
інфляції характерний більш повільне зростання цін на робочу силу, ніж на споживчі товари, спричиняючи
погіршенню матеріального становища працівників, що, в свою чергу, призводить до скорочення
платоспроможного попиту населення на продукти споживання, спричинюючи скорочення виробництва [3].
Однак, інфляція не завжди призводить до зниження реальних доходів населення: під впливом даного процесу
відбувається зменшення купівельної спроможності грошової одиниці, кількості товарів, послуг, які можна
купити на ту чи іншу банкноту, але вплив інфляції на зниження життєвого рівня населення виявляється в тому
разі, якщо динаміка номінальних доходів є повільнішою за динаміку інфляційного процесу. Особливо
негативно дане явище впливає на доходи осіб, які є отримувачами соціальних виплат (студентів, безробітних,
пенсіонерів), та на заробітки працівників бюджетної сфери. Збільшення цих виплат і заробітків значно відстає
від динаміки доходів інших верств населення і побудоване на принципі часткової компенсації зростання рівня
цін.
Інфляція справляє негативний вплив й на грошові заощадження населення, включаючи готівку та
банківські вклади. Інфляція спричиняє розлад кредитно-грошової системи, що характеризується скороченням
кількості комерційних кредитів, оскільки продаж товарів в кредит пов’язаний з неминучими втратами для
кредитора, який вимушений отримувати платіж вже знеціненими грошима. Таким чином, чим більше
знецінюються гроші, тим менше вони спроможні виконувати свої функції. У сфері виробництва інфляція
впливає на розмір прибутків та витрат. Якщо на підприємстві є тимчасовий розрив між відвантаженням і
оплатою продукції, то за цей період прибутки зменшуються, за умови росту рівня інфляції. В період інфляції
реальна вартість кожного надходження грошових коштів зменшується на величину інфляційного знецінення.
Проблема урахування інфляції також є важливою в інвестиційній сфері. Головний вплив на показники
ефективності інвестиційного проекту справляє неоднорідність інфляції, відповідно до видів продукції та
ресурсів, а також відмінності темпів інфляції від зміни курсу іноземної валюти. Задля підвищення рівня
добробуту населення, держава повинна застосовувати заходи впливу, спрямовані на управління інфляційним
процесом. Для цього, передусім, необхідно здійснювати прогнозування інфляції з подальшим урегулюванням
рівня даного процесу. Для цього необхідно зосередитися на першочергових проблемах подолання диспропорцій
у суспільному виробництві та проведенні активної матеріалозберігаючої і енергозберігаючої технічної політики
[1].
Отже, інфляційні процеси є невід’ємною частиною ринкової економіки, тому державні органи повинні
контролювати ситуацію, аби мінімізувати втрати від даного явища. Задля досягнення ефективності
антиінфляційної політики, застосовують методи боротьби з інфляцією, які обираються з оглядом на економічне
становище країни та зважаючи на рівень інфляції. Реформування економіки України може бути вдалим тільки
при фінансовій стабілізації та відновленні накопичень населення. В протилежному випадку забезпечення
економічного зростання країни є неможливим.
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Veresne Dr. Somosi Mariann, д.е.н., проф.
Мішкольцький університет, м. Мішкольц, Угорщина
Глазунова О. О., к.е.н., старш. викладач
Позняк К. С., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Гірничозбагачувальна галузь є однією з провідних галузей національного господарства України, наша
держава належить до світових лідерів з видобутку залізної руди. Частка України у світовому виробництві
залізної руди складає близько 5 %. Однак, сучасний стан гірничої промисловості України є достатньо важким,
що обумовлено складними ринковими умовами, волатильністю цін, геополітичною нестабільністю, зростанням
витрат, дефіцитом фінансових ресурсів.
Так, останніми рокам спостерігається суттєве скорочення обсягів виробництва залізорудного
концентрату, так у 2014 р. обсяг виготовленого агломерованого залізного концентрату скоротився на 11 %
порівняно з попереднім періодом, а в 2015 р. – на 9 % (табл. 1).
Таблиця 1 – Виробництво залізорудного концентрату в Україні у 2003–2015 рр.
Вид продукції

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Виробництво залізорудного концентрату, в млн. т

Концентрати залізні
неагломеровані

47,6

50,5

53,2

57,1

60,9

56,9

54,8

64,3

66,5

67,1

70,4

68,3

66,9

Концентрати залізні
агломеровані

58,9

63,1

65

68,3

72,1

63,7

55,7

61,6

64,4

64,6

67,6

60,2

55,2

Індекси виробництва залізорудного концентрату, частка од.
Концентрати залізні
неагломеровані

-

1,06

1,05

1,07

1,07

0,93

0,96

1,17

1,03

1,01

1,05

0,97

0,97

Концентрати залізні
агломеровані

-

1,07

1,03

1,05

1,06

0,88

0,87

1,11

1,05

1,00

1,05

0,89

0,91

Аналіз динаміки виробництва основних видів продукції залізорудної галузі добувної промисловості
України за 2003−2015 рр. показує, що її тенденції напряму залежать від виникаючих хвиль світової економічної
кризи. На підставі проведеного нами дослідження було виявлено ряд взаємозалежним проблем
гірничозбагачувальної галузі України: зношеність матеріальної бази на 65−80 %; низький технологічний рівень
виробництва; висока залежність від іноземних енергоносіїв, а також їх перевитрата, що перевищує західні
показники в 3−5 разів; слабкий внутрішній попит на продукцію (всього 20 % галузевої продукції йде на
внутрішній ринок, 80 % – на експорт); гостра нестача фінансових ресурсів для модернізації (особливо в умовах
спаду світового попиту на продукцію металургійного комплексу); наявність імпорту на ринку (поряд з
високими обсягами власного виробництва в Україні присутня велика частка імпортної продукції); зростання
собівартості випереджає зростання цін на кінцеву продукцію (рішенням проблеми може стати модернізація та
використання новітніх технологій у виробництві).
Варто відзначити, що представники даної галузі національного господарства значно залежать від
кон’юнктури світового ринку, так зниження до мінімуму в березні – квітні 2015 р. цін на залізорудну сировину
у китайських портах обумовило досягнення багатьма українськими гірничорудними підприємствами точки
беззбитковості та поставило під загрозу їхню майбутню ефективну діяльність. Тому більшість експертів
підтримують думку, що найбільш значимими є саме нецінові методи конкуренції для підприємств цієї галузі.
Єдиним правильним шляхом по досягненню переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках є зменшення
витрат.
Отже, першочерговими заходами по вирішенню сучасних проблем розвитку гірничорудної
промисловості України є своєчасні інвестиції у модернізацію виробництва, які нададуть можливість посилити
конкурентні позиції на світовому ринку за рахунок оптимізації витрат на виробництво, підвищення якості
кінцевого продукту, збільшення обсягів видобування сировини тощо.
ЛІТЕРАТУРА
України [Електронний

1. Державна служба статистики
ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Експертна думка «Тенденції розвитку гірничодобувної галузі 2016» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/energy-and-resources/articles/tracking-the-trends-2016.html.
3. Кулицький С. Проблеми розвитку українського гірничо-металургійного комплексу на сучасному
етапі / С. Кулицький. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&
view=article&id=1326:girnicho-metalurgijnij-kompleks&catid=8&Itemid=350.

165

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Фатич В. В., студ.
Науковий керівник Гришко Н. Є., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасні умови діяльності підприємств нафтопереробної галузі характеризуються високим рівнем
матеріаломісткості та енергоємності виробництва, а також високим рівнем залежності від зовнішніх джерел
поставки сировини. Вказані обставини зумовили актуальність обраної теми і мають практичне значення для
подальшого дослідження. Питаннями вивчення стану та ефективності діяльності суб’єктів господарювання
займалися такі науковці, як Ф. Келе, П. Друкер, К. Салига, О. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулін тощо.
На сьогоднішній день Україна має шість нафтопереробних заводів, при цьому функціонують лише 2, а
саме: Кременчуцький НПЗ і державний Шебелинський ГПЗ, що обмежує можливість задовольнити потреби
України у нафтопродуктах в повному обсязі. В наслідок чого відбувалося значне зменшення переробки нафти
на українських НПЗ, що свідчить про наявність кризових явищ в нафтопереробній промисловості України і
зростання обсягу імпорту нафтопродуктів. Серед постачальників нафтопродуктів в Україну найбільшу частку
займають Румунія – 14 %, Білорусія – 11 %, Литва – 9 % та інші країни – 7 % [1].

Рисунок – 1 Індекс промислової продукції за видами діяльності за 2007–2015 роки
Згідно даних, зображених на рисунку 1, ми бачимо, що починаючи з 2009 р. відбувся різкий спад
обсягу переробки нафтопродуктів до мінімального значення у 2012 р. Причиною спаду обсягу виробництва
можна вважати зростання частки імпортних нафтопродуктів в структурі спожитих нафтопродуктів в Україні.
Проте починаючи з 2012 р. спостерігається зростання індексу промислової продукції в наслідок завантаження
виробничих потужностей вітчизняних діючих НПЗ.
Отже, внаслідок дефіциту сировини для ефективної діяльності нафтопереробних підприємств
відбувається скорочення обсягу виробництва нафтопродуктів вітчизняними НПЗ і збільшується частка
імпортних товарів на внутрішньому ринку держави. Вказані причини зумовлюють відсутність розвитку в
галузі, саме тому для забезпечення стабільного розвитку нафтопереробної галузі України слід здійснювати
активний пошук диверсифікованих джерел постачання сировини.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В
КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ РЕГІОНІ
Шиян А. С., студ.
Науковий керівник Глазунова О. О., к.е.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день проблема поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) є однією з
найсуттєвіших еколого-економічних проблем, що обумовлено зростаючим негативним впливом їх накопичення
на довкілля і здоров’я людей, обмеженістю ресурсів для подальшого захоронення, забрудненням ґрунтів і
підземних вод.
Обсяги утворення ТПВ в Україні зростають, натомість значна частка цих відходів видаляється на
полігони та звалища, які не відповідають чинним нормативам. Організація послуг із збирання відходів у
багатьох населених пунктах здебільшого є незадовільною, що призводить до несанкціонованого розміщення
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відходів і пов’язаних з цим негативних факторів впливу. В Україні проблема захоронення відходів з кожним
роком стає все більш гострою. Складна екологічна ситуація в значній мірі є наслідком збільшення кількості
твердих побутових відходів. За даними Мінрегіону, лише за 2015 рік утворилось на 6,7 тис. сміттєзвалищ і
полігонів загальною площею понад 10 тис. га. [1].
Світова практика свідчить, що більшу частину ТПВ продовжують вивозити на звалища. У країнах СНД
таким чином відбувається захоронення близько 99 % ТПВ, у той час як у США – 61 %, в Європі – 30–65 %, в
Японії – 21 % [2]. За даними Євростату країнами ЄС у 2015 році було захоронено близько 34 % ТПВ.
Найменший рівень захоронення спостерігається в Австрії, Бельгії, Швеції, Норвегії та Нідерландах, а у
Німеччині та Швейцарії взагалі відсутній такий спосіб поводження з відходами. Варто звернути увагу на те, що
традиційна для України технологія захоронення побутових відходів завдає значних економічних збитків, при
цьому 50 % від загального числа звалищ в Україні вже вичерпали свій ресурс, 90 % цих об’єктів працюють в
режимі перевантаження і не відповідають нормам екологічної безпеки [3].
Тому пошук сучасних інноваційних підходів щодо поводження з твердими побутовими відходами є
надзвичайно актуальним питанням сьогодення для України в цілому та для окремих регіонів. На даний час в
м. Кременчук запроваджена і працює система роздільного збору ТПВ, у процесі якого незначна частина
ресурсоцінних компонентів відсортовується в спеціальних контейнерах і транспортується на територію
Кременчуцького «КАТП-1628», де додатково відсортовується за товарними властивостями і тюкується.
Кінцевим продуктом підприємства з сортування та перероблення ТПВ є відсортовані по видам відходи, що
придатні для вторинної переробки. Натомість, більша частина ТПВ скидається в контейнери для змішаних
відходів, без проведення попереднього сортування (причина – низька свідомість мешканців до необхідності
сортувати ТПВ) і вивозиться на полігон ТПВ де захоронюється без проведення будь-яких додаткових заходів
по сортуванню.
Альтернативною такого підходу є впровадження проекту «Улаштування полігону твердих побутових
відходів на Деївській горі: організація екологічного та економічно доцільного поводження з відходами», який
передбачає будівництво на території існуючого полігону підприємства по сортуванню та переробленню ТПВ.
Реалізація цієї мети дозволить не тільки поглибити процес вилучення ресурсоцінних компонентів з ТПВ, але й
вирішити ряд важливих як для Кременчуцького «КАТП-1628» так і для суспільства питань, а саме: створення
сприятливих умов для залучення довгострокових інвестицій та впровадження сучасних високоефективних
методів переробки, утилізації та знешкодження ТПВ; укриття полігону ТПВ сучасними захисними плівками, з
метою запобігання попадання фільтрату в ґрунтові води та улаштування полігону за останніми екологічними
вимогами; відкриття нових карт захоронення ТПВ (рис. 1).
ЕТАП 1. Будівництво на полігоні Деївська гора сміттєпереробного комплексу

ЕТАП 2. Відкриття нових робочих карт

ЕТАП 3. Санація наявних(старих) робочих карт(без впливу на існуючу
систему вилучення газу)

НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ 1.
Використання для видобутку біогазу

ЕТАП 4. Підготовка санованих (старих) робочих карт до рекультивації
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ 2. Використання
для виробництва біогумусу

ЕТАП 5. Рекультивація санованих (старих) робочих карт

Рисунок 1 – Етапи реалізації стратегічного плану розвитку полігону Деївська гора
Таким чином, представлений інноваційний проект характеризується високим рівнем економічних і
соціальних переваг і враховує основні цілі державної політики у сфері поводження з відходами, захисті
навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення
ощадливого використання матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів і передбачає розв’язання наступних
проблем: забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, дотримання
правил екологічної безпеки при поводженні з ними; забезпечення комплексного використання матеріальносировинних ресурсів; максимізація повторного чи альтернативного використання ресурсоцінних компонентів;
дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами; забезпечення безпечного видалення
відходів, що не підлягають утилізації; організація контролю за місцем збереження відходів для запобігання
шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини; забезпечення соціального
захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з відходами.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Александровський Д. О., студ.
Науковий керівник Іщенко С. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день негативні наслідки, які викликані економічною кризою в країні, призвели до
загострення кризових явищ на багатьох промислових підприємствах. Спостерігаючи за спадом показників
господарської діяльності підприємств, негативним станом кон’юнктури ринку та зменшенням обсягів
виробництва і реалізації продукції, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день досить актуальним є
питання подолання цієї кризи.
При здійсненні функцій управління підприємством виникає необхідність розробки методичних та
теоретичних підходів до діагностики рівня кризових явищ. Необхідність забезпечення достатнього рівня
інформативності діагностики кризового стану вимагає вдосконалення підходів до побудови системи
діагностики, оцінки загроз стабільності діяльності підприємств та методик аналізу кризових явищ й оцінювання
їх наслідків.
Діагностика кризового стану підприємства – це, насамперед, виявлення проблем та явищ на
підприємстві, які є основними чинниками негативного впливу на його фінансово-економічну діяльність.
Гостра економічна та політична ситуація, яка склалась в країні, була передумовою для зародження
економічної кризи, яка має місце у різних галузях виробництва. Особливо негативно зазначені фактори
позначилися на підприємствах машинобудівної галузі. Одне з таких підприємств - ПАТ «АвтоКрАЗ», яке
тривалий час переживає спад фінансово-господарської діяльності та знаходиться у кризовому становищі.
Для проведення комплексної діагностики кризового стану ПАТ «АвтоКрАЗ» було використано дев’ять
відомих моделей, які дають можливість оцінити фінансовий стан підприємства та ступінь загрози банкрутства.
Результати проведеного аналізу дозволили отримати лінгвістичні оцінки, які відображають ступінь
ймовірності банкрутства на підприємстві та рівень його кризового стану (табл. 1).
Таблиця 1 – Лінгвістична оцінка ймовірності банкрутства ПАТ «АвтоКрАЗ»
Моделі/Роки
Модель Альтмана
Модель Таффлера
Модель Р. Лісу
Модель Г. Спрінгейта
Модель О. Терещенка
Модель А. Матвійчука
Модель вчених державної економічної
академії м. Іркутськ
Дискримінантна модель

01.01.2012
Висока
Підприємство
має
довгострокові
перспективи
Висока
Висока
Висока
Висока

Ймовірність банкрутства
01.01.2013
01.01.2014
Висока
Висока
Підприємство має
довгострокові
перспективи

Підприємство має
довгострокові
перспективи

Висока
Висока
Висока
Висока

Висока
Висока
Висока
Висока

01.01.2015
Висока
Підприємство
має
довгострокові
перспективи
Висока
Висока
Висока
Висока

Низька

Низька

Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Виходячи з даних таблиці, можна стверджувати, що підприємство знаходиться в кризовому стані та має
високу ймовірність збанкрутіти. Треба враховувати той фактор, що деякі моделі оцінки ймовірності
банкрутства мають протиріччя у своїх результатах. Такі розбіжності у підсумках діагностики виникають через
різницю в кількість діапазонів шкали оцінювання, специфічні особливості моделей, які використовуються,
ступінь їх адаптації до реалій діяльності українських підприємств.
Для отримання узагальненої оцінки ймовірності банкрутства та визначення комплексного показника
ступеня кризи підприємства було проведено бальне оцінювання, яке передбачає диференціацію діапазонів
оцінки за кожною моделлю.
Розподіл балів здійснювався за наступним принципом: 0 – відображає кризу на підприємстві та високу
ймовірність банкрутства підприємства; оцінка 10 – навпаки, показує те, що підприємство має стабільний
фінансовий стан.
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Таблиця 2 – Бальна оцінка ймовірності банкрутства та заглибленості кризи
Моделі/Роки
Модель Альтмана
Модель Таффлера
Модель Р. Лісу
Модель Г. Спрінгейта
Модель О. Терещенка
Модель А. Матвійчука
Модель вчених державної економічної академії м.
Іркутськ
Дискримінантна модель
Сумма

01.01.2012
0
10
0
0
0
0

01.01.2013
0
10
0
0
0
0

01.01.2014
0
10
0
0
0
0

01.01.2015
0
10
0
0
0
0

10

10

3,21

0,46

1,45
21,45

1,6
21,6

0
13,21

0
10,46

За результатами, які відображені у таблиці 2, був сформований кінцевий коефіцієнт глибини кризи на
підприємстві, за допомогою якого можна дослідити динаміку поглиблення кризових явищ та збільшення
ймовірності банкрутства. Даний коефіцієнт визначався як відношення суми оцінок, що були отримані в
результаті дослідження моделей , та максимально можливого результату, який дорівнює 90. Чим більший
коефіцієнт – тим кращий фінансовий стан підприємства та менша вірогідність банкрутства; чим менший – тим
більша глибина кризи та більш нестійкий фінансовий стан суб’єкта господарювання.
Графічний аналіз динаміки коефіцієнта глибини кризи на підприємстві свідчить про збільшення
ймовірності банкрутства у період з 2012 до 2015 року (рис. 1).

Рисунок 1 – Динаміка коефіцієнта глибини кризи
Виходячи з результатів аналізу моделей діагностики банкрутства та коефіцієнту поглиблення кризи,
можна стверджувати, що ПАТ «АвтоКрАЗ» має тривалий кризовий процес. Підприємство потребує санаційних
заходів, реформування структури управління та розробки антикризової стратегії.
Застосування запропонованої методики комплексної бальної оцінки ймовірності банкрутства
підприємства та визначення коефіцієнта глибини кризи дозволяє не тільки отримати узагальнені результати
діагностики за сукупністю аналітичних моделей, але й надає можливість споживачам аналітичної інформації
відстежувати динаміку змін фінансово-економічного стану підприємства (загострення або послаблення кризи),
що значно підвищує рівень інформативності результатів діагностування.
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СЕКЦІЯ № Х
ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Лисич В.В., студ.
Науковий керівник Хоменко М.М., д.е.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В умовах сучасного соціально-економічного розвитку важливим питанням стало підвищення
інформаційного забезпечення управління промисловими підприємством. Так, на сьогодні комунікація виступає
важливим стратегічним ресурсом для ефективного діяльності машинобудівних підприємств та підвищення їх
конкурентоспроможності на національному та міжнародному рівні.
Дослідженням інформаційного забезпечення та комунікаційного менеджменту на підприємстві
займалися такі провідні вчені як: В.М. Бебик, О.С. Науменко, Т.М. Орлова, Л.Р. Прус, Н.О. Шпак та інші.
Оскільки комунікація це процес обміну інформацією між співробітниками, підрозділами та
керівництвом промислового підприємства, то система налагоджених комунікаційних процесів відіграє дуже
важливу роль у сучасному управлінні компанією. Менеджер повинен вміти працювати з людьми та ефективно
використовувати інформацію. Основним призначенням системи комунікацій підприємства є забезпечення
необхідного і достатнього інформаційного обміну між структурними елементами [1].
Шпак Н. О. вважає, що основою комунікаційного менеджменту є процес, який складається з таких
основних етапів: реалізація функцій комунікаційного менеджменту; формування методів комунікаційного
менеджменту; підготовка та реалізація управлінських рішень у сфері комунікацій [2]. Комунікаційний процес
на промисловому підприємстві складається з чотирьохосновних елементів (рис. 1).

Управлінські рішення

інформація

Рисунок 1 – Комунікаційний процес на промисловому підприємстві
Комунікаційний процес, на наше глибоке переконання, має розглядатися через виявлення загальних і
спеціальних характеристик комунікаційної діяльності, визначення її основних ознак, принципів. Процес
вдосконалення та підвищення ефективності комунікаційного менеджменту на промисловому підприємстві
повинен включати низку етапів: розуміння та визначення менеджерами підприємства потреби та основних
напрямків і можливостей управлінського впливу; побудова цільової стратегії прискорення інформаційного
потоку на всіх підрозділах підприємства; впровадження сучасних інформаційних технологій; ліквідація та
недопущення конфліктів на робочих місцях.
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ОЗНАКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Шаповалова М.А., студ.
Науковий керівник Сухомлин Л.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проблема якості продукції залишається важливим питанням для підприємств в Україні. Це пов’язано з
тим, що ринок товарів постійно розширюється, з’являються нові конкуренти та нові види продукції, що, в свою
чергу, дає поштовх до розвитку конкурентоспроможної продукції, на яку очікується попит серед споживачів.
Головною особливістю сьогодення є те, що споживачі при виборі того чи іншого продукту спираються на
співвідношення таких критеріїв як «ціна-якість». Виходячи з цього, якість продукції відіграє значну роль, бо
вона, по-перше, дає змогу задовольнити очікування споживачів в тому, що придбана ними продукція відповідає
технології виготовлення та вимогам щодо безпечності при використанні і, по-друге, будуть досягнуті цілі
підприємства, які, насамперед, полягають в залученні клієнтів та отриманні прибутку.
Управління якістю як наука, з початку ХХ ст. і до сьогодні не завершує свого розвитку та
удосконалення. Підприємства усіх сфер діяльності та форми власності прагнуть до покращення результатів
своєї роботи та виготовленої ними продукції. Тому, в кожній економічно розвиненій державі проводяться певні
заходи у сфері якості, створюються умови, які забезпечують сприятливе середовище для розвитку менеджменту
якості в країні, відповідно обраної моделі (рис. 1).
Характерні ознаки моделей управління якістю у розвинених країнах
Американська модель
- зародження науки і
практики управління якості;
- розроблено більшість
концепцій сучасного
менеджменту якості;
- перше застосування
стандартизації та уніфікації;
-закладені основи
статистичного управління
якістю;
- введено поняття
«всезагальне управління
якістю» TQM;
- проблема якості продукції
– це проблема самої фірми

Японська модель
- формувалась під
впливом американської
школи якості;
- базується на теорії
комплексного управління
якістю;
- існування так званих
«гуртків якості»;
- державний вплив в
напрямах покращення
якості продукції;
- розвиток проходив з
охопленням всієї
території країни;
- постійно діє система
пропаганди значення
високої якості продукції

Європейська модель
- створення та існування
організацій з якості таких як, ISO,
EOQ, IEC та ін.;
- функціонують системи
сертифікації продукції,
акредитації випробувальних
підрозділів;
- базується на основі реалізації
тривалих багатонаціональних
проектів;
- існування механізмів оцінки
відповідності для забезпечення
якості та безпеки продукції;
- проведення щорічних заходів,
семінарів, сесій, розроблення
рекомендацій щодо управління
якістю;
- існування Європейської премії
якості

Рисунок 1 – Характеристики менеджменту якості розвинених країн
Характерною ознакою початку розвитку менеджменту якості в Україні є те, що менеджмент якості
розвивався на державному, галузевому, територіальному та на рівні підприємства. Проте, в результаті
адміністративно-планової економічної системи та глобального дефіциту товарів на першому місці стояла не
якість продукції, а її кількість. Така тенденція спровокувала відставання вітчизняних підприємств від
зарубіжних через те, що були несвоєчасно впроваджені сучасні системи менеджменту якості.
На даний час Україна розвиває менеджмент якості в європейському напрямку. І, перш за все, досвід
Європи вона використовує для сучасного управління якістю, оскільки співпрацює та є членом таких організацій
як ISO, IEC, EOQ, CEN тощо. Україна є членом Міждержавної ради країн СНД, до компетенції якої належить
вирішення питань якості продукції, впроваджує світові стандарти якості та використовує опрацьовані теорії та
практики менеджменту якості, які застосовуються у всьому світі. Таким чином, Україна має розгалужену
систему взаємозв’язків з іноземними державами, що створює їй широкий вибір напрямів у сфері якості. Але,
все це є досить масштабною роботою, яка потребує залучення великої кількості спеціалістів, розроблення
відповідної законодавчо-нормативної бази, дослідження сучасного ринку та його тенденцій, перегляд існуючих
стандартів якості та ряд інших заходів, які повинні вирішувати не лише окремі підприємства та їх керівники, а
й держава загалом.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гончаренко Д.В., магістрант
Науковий керівник Семеніхіна В.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Збутова діяльність промислового підприємства є досить складним та багатогранним процесом як при
управлінському так і економіко-правовому вивченні. З одного боку, її необхідно розглядати як підсумкову
діяльність підприємства, з іншого – це реалізація конкретного товару, який є складовою частиною реалізації
сукупного суспільного продукту. При цьому слід відзначити, що взагалі поняття «збут» можна розглядати на
різних рівнях, а саме: на рівні підприємства, галузі, регіону, економіки країни в цілому.
Дослідженням теоретичних основ організації та управління збутової діяльності, розробці шляхів її
удосконалення присвячено значну кількість робіт зарубіжних і вітчизняних учених, серед яких Л.В. Балабанова,
Г.Дж. Болт, А.М. Виноградська, П.Р. Діксон, Дж.Р. Еванс, М.І. Козак, Ф. Котлер, М.А. Окландер, Л.В. Осипова,
І.Л. Решетнікова, Н.М. Синяєва та інш. Однак, беручи до уваги вагомі наукові здобутки цих науковців,
зазначимо, що рівень теоретичної розробки питань системного управління збутом на промислових
підприємствах ще не достатній, а деякі методологічно-організаційні питання залишаються і надалі
дискусійними, зокрема, специфіка управління збутом промислової продукції.
Систему класифікації економічних об’єктів управління та її деталізація за видами необхідно будувати,
враховуючи специфічні особливості збутової діяльності промислових підприємств та взаємодію чотирьох груп
об’єктів: процеси, ресурси, витрати, доходи та фінансові результати (рис. 1).

Рисунок 1 – Класифікація об’єктів управління збутовою діяльністю
Наведена на рис. 1 розгорнута класифікація надає характеристику економічних об’єктів управління за
основними властивостями; забезпечує оптимізацію потоку ресурсів та економічної інформації; окреслює
напрямки формування взаємопов’язаних моделей функцій інформаційного забезпечення – планування, обліку,
аналізу; сприяє раціональній побудові організаційної структури збутового підрозділу, а також дозволяє
достатньою мірою визначити комплексний процес управління збутом підприємства.
Головна мета комплексного вирішення питань збуту полягає в ефективному функціонуванні та
розвитку збутової діяльності підприємства. Відповідно до цієї мети слід аналізувати систему управління
збутовою діяльнісю та її основні завдання у двох напрямках: по-перше, з точки зору побудови «дерева цілей» та
його практичного використання, по-друге, з точки зору взаємозв’язку цілей з функціями управління.
Таким чином, підвищення ролі збутової діяльності на вітчизняних підприємствах на сучасному етапі
обумовлено: необхідністю збуту; боротьбою за споживача; пристосуванням організаційної структури
підприємства до ринкових вимог та удосконаленням виробничої діяльності.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
Попова М.В., магістрант
Науковий керівник Сакун Л.М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В комерційних банках менеджмент якості має цілий ряд принципових методологічних особливостей,
зумовлених як відмінностями між товарами і послугами взагалі, так і специфікою банківської послуги. Одним
із головних елементів СМЯ є показники якості бізнес-процесів, які закріплюються в стандартах/регламентах
бізнес-процесів.
Можна виділити шість груп показників якості банківських бізнес-процесів:
 помилки, дефекти, збої;
 час виконання (очікування) та своєчасність бізнес-процесу/процедури;
 об’єм входу (виходу) бізнес-процесу/процедури, результативність;
 співвідношення входів (виходів), ефективність;
 внутрішні параметри бізнес-процесу (трудоємкість, вартість, автоматизованість, фрагментарність;
 відмови клієнтів від продуктів, обслуговування, претензії.
По кожній групі розроблені типові показники якості, які складають «дерево» показників (рис. 1).

Рисунок 1 – Модель аналізу причин незадоволеності клієнтів банка
При розробці показників якості для конкретного банку з даного дерева обираються ті показники, які
найбільш притаманні та критичні для цього бізнес-процесу. Потім змінюються формулювання назв показників
у відповідності до специфіки бізнес-процесу. Для єдиного обліку показників якості рекомендується розробити
матрицю «Бізнес-процеси – показники якості» на основі «дерева» бізнес-процесів і «дерева» показників.
Показники якості й результативності бізнес-процесів повинні бути: суттєвими (критичними), нести
інформаційну цінність; простими для виміру та розрахунку; точними (надійно й адекватно виражати бізнеспроцес, що вимірюється, або його сторону); об’єктивними (враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін, не
викликати конфліктів та протиріч); зрозумілими; своєчасними.
При розробці показників якості й результативності бізнес-процесів також необхідно враховувати рівень
їх розгляду: банк у цілому, блок (бізнес-напрям банку), філіал банку, відділ банку (додатковий офіс). Таким
чином, показники більш верхніх рівнів агрегують значення показників нижчих рівнів. Так само, як і в бізнеспроцесу є «власник», у показника повинен бути відповідальний серед співробітників банку, який відповідає за
його досягнення, збір і контроль значень. Показники якості повинні розроблятися з позиції всіх зацікавлених
сторін (клієнти, акціонери та керівництво банку, персонал, партнери та постачальники, регулюючі органи).
До складу служби якості в банках звичайно входять два відділи: відділ системи менеджменту якості
(методологи, внутрішні аудиторії) і відділ по роботі з претензіями. Якщо в банка немає самостійного підрозділу
по опису бізнес-процесів, то сюди додається третя структурна одиниця – відділ управління бізнес-процесами.
Впровадження СМЯ є раціональним кроком на шляху укріплення ринкових позицій організації та
подальшого розширення бізнесу.Однак підходи до формування і впровадження СМЯ на сьогодні не є
усталеними і стандартизованими; як і не існує будь-яких нормативів, що докладно регламентують виконання
проекту побудови й впровадження СМЯ.
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Карпова В.С., магістрант
Науковий керівник Почтовюк А.Б., д.е.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В сучасних умовах ринкового господарювання при інтелектуалізації усіх видів праці значною мірою
зростає роль соціально-психологічних методів управління, успішна професійна діяльність сучасного фахівця
при цьому залежить не тільки від накопичених ним знань, навичок та вмінь, але й від особистісних якостей,
здібностей, оригінальності мислення, використання гнучкості та умінь при формуванні ефективних стратегій
вирішення техніко-економічних, психологічних і соціальних завдань. З теоретичної та практичної точки зору
управління виробництвом на підприємстві актуальними залишаються соціально-психологічні проблеми
формування та діяльності трудових колективів, поліпшення соціально-психологічного клімату, вимоги до
соціально-психологічних якостей працівників у різних умовах перебування організації, створення механізму
виявлення мотивів поведінки тощо. В економічній літературі соціально-психологічним методам присвячено
багато наукових праць і публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених [1], зокрема Гудзинського О.Д.,
Корсакової А.А., Колота А.М., Михайлової Л.І., Скляревської В.А., Тарасова С.Л., Балановської Т.І.,
Гудзинського О.Д., Журавльова П.В., Тейлора Ф., Хедоурі Ф., Альберта М., Маслоу А., Мескона М. та інших.
Проте в зазначених роботах окремі питання щодо особливостей соціально-психологічних методів управління
залишаються невирішеними, не розроблено нестандартні критерії оцінки їх ефективності.
Під соціально-психологічними методами управління розуміють конкретні способи і прийоми впливу на
процес формування та розвитку колективу, на соціальні процеси, що протікають в ньому та базуються на
використанні закономірностей соціології і психології. Вони припускають формування сприятливого моральнопсихологічного клімату в колективі та розкриття особистих здібностей кожного працівника, надання порад в їх
вдосконаленні [2]. За масштабом, способами впливу, соціально-психологічні методи управління персоналом на
підприємстві можна розділити на дві основні групи: методи соціального впливу та психологічні методи впливу
на роботу персоналу (рис.1).
Особливої актуальності сьогодні набувають питання мінімізації психологічних конфліктів, стресів,
здійснення психологічного відбору персоналу, розробка професійної кар’єри на основі психологічної орієнтації
працівників. Отже, найбільш розповсюдженими соціально-психологічним методами управління на
промисловому підприємстві є соціально-психологічна діагностика працівників, встановлення соціальних норм
поведінки, моральні санкції і заохочення, недостатня увага до яких може стати основою нездорових
взаємовідносин у колективі та призвести до різкого зниження продуктивності праці.

Рисунок 1 – Соціально-психологічні методи управління персоналом на підприємстві
Саме тому завдяки використанню методів соціально-психологічного управління на промисловому
підприємстві вдасться досягти більшої відповідальності працівників за робочим процесом, стабільності,
відповідальності за виконувану роботу, забезпечувати якісний цілеспрямований розвиток підприємства з
зовнішнім середовищем та забезпечить його конкурентоспроможність.
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В умовах глобально фінансово-економічної кризи та зменшення темпів економічного розвитку
національної економіки, необхідно швидко та адекватно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому
середовищі економіки країни. Тому впровадження дієвої системи регіонального стратегічного управління в
Україні є актуальною і потребують спільних зусиль з боку органів державної регіональної влади та суспільства
щодо їх вирішення.
Метою стратегічного управління є забезпечення стійкої стратегічної позиції для життєздатності
промислових комплексів, підприємств певних галузей регіону у невизначеному майбутньому й ґрунтується на
системі, що включає конкретні взаємопов’язані підприємницькі, трудові та організаційні заходи.
Як відмічає Д. Ісаченко [1, с. 24] стратегічне управління розвитку регіонів є важливим інструментом
державного регулювання, що допомагає підтримувати необхідні економічні пропозиції, забезпечує узгоджене
цілеспрямоване функціонування всіх ланок господарської системи регіону.
Під час формування такої стратегії необхідно враховувати не якийсь окремий фактор, а всю систему:
1. Ринкове сегментування. Виробнику необхідно розробити підхід до сегментування ринку і вибору
сегментів, що залежатиме від бажаних цілей росту, особливостей конкуренції та підходу керівництва до реакції
на неї.
2. Товарне позиціонування. Вибравши цільові ринки, необхідно визначити, скільки і яких товарів
пропонувати на кожному з них та як позиціонувати власні товари щодо товарів-конкурентів. Основною при
цьому буде специфіка кожного сегмента.
3. Формування комплексу маркетингу. Для кожного товару розробляється комплекс маркетингу, і роль
комплексу маркетингу для маркетингової стратегії і тактики відрізняється. У маркетинговій стратегії необхідно
визначити, як використовуватимуть елементи комплексу, якою буде роль кожного з них під час діяльності
підприємства на цільовому ринку. У маркетинговій тактиці необхідно виділити детальні особливості кожного
елемента комплексу – властивості товару, марки, іміджу, ціноутворення тощо.
4. Вихід на ринок. Аналізують, які компанії планують виходити на ринок та як позиціонувати себе.
5. Фактор часу. Аналізується узгодження в часі, послідовність реалізації всіх компонентів стратегії,
тактики. Один із підходів – пов’язувати стратегію зі стратегією конкурентів, інший – стежити за зовнішніми
індикаторами (економічними, галузевими, сезонними тощо).
Не можна ототожнювати стратегію з довгостроковим планом, оскільки між ними існує суттєва різниця,
і вона полягає у тому, що стратегія повинна передбачити умови, за яких підприємства зможуть уникнути
проблем на ринку.
Будь-яка стратегія визначає вектор дій як по відношенню до споживачів, так і по відношенню до
конкурентів. Вона є довгостроково-орієнтованою, являє собою засіб реалізації стратегічних цілей та базується
на результатах стратегічного аналізу; має певну підпорядкованість в ієрархії стратегій, визначає ринкове
спрямування його діяльності та є складовою частиною формування маркетингової програми, яка має певну
логіку, послідовність і циклічність.
Аналіз можливих видів стратегій управління, що зустрічаються, дозволяє класифікувати стратегії за
рядом критеріїв. Серед них виділимо наступні:
- походження і логіка розвитку регіональних галузей, підприємств, їх традиції управління;
- потенційні особливості попиту, ринкової кон’юнктури, що склалися у певному регіоні;
- характеристики народногосподарського комплексу: розміри, абсолютна і відносна частка ринку,
претензії на прибуток і обсяги фінансування, а також ступінь ринкової активності;
- традиційні для підприємств регіону пріоритети по відношенню до основних функцій маркетингу.
Для вирішення проблем формування системи регіонального стратегічного управління необхідне
поступове вдосконалення системи в цілому, та кожного її елемента – зокрема. Бажано підвищити рівень
кадрового забезпечення процесу стратегічного управління на регіональному рівні, а саме підвищувати
кваліфікації фахівців, що будуть формувати та реалізовувати елементи стратегії у певному регіоні. Органам
державної регіональної влади потрібно передбачати ресурси щодо фінансування пріоритетних інвестиційних
проектів, зокрема на засадах державно-приватного партнерства.
Перспективи подальших прогнозів у сфері регіонального стратегічного управління полягають у
вивченні особливостей організаційно-економічного механізму формування та реалізації довгострокової
стратегії розвитку на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави та її регіонів.
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Ринкова нестабільність обумовлює необхідність активізації дій промисловими підприємствами в
напрямах виживання, забезпечення безперервного розвитку та забезпечення стабільного попиту. Окреме
підприємство вирішує свої проблеми різними способами, залежно від складених умов і обставин, але в основі
розв’язання лежить складна робота зі створення та реалізації конкурентних переваг. Промислове підприємство,
працюючи в умовах жорсткої конкуренції має не тільки концентрувати свою увагу на внутрішньому
середовищі, але й розробити стратегію довгострокового виживання, яка дозволить йому встигати за змінами,
які відбуваються в зовнішньому середовищі. На сьогоднішній день не існує жодної стратегії, яка була б
універсальною стратегією для будь-якого підприємства. Кожне підприємство є унікальним, і процес розробки
стратегії також є унікальним, так як він залежить від позицій на ринку, динаміки росту, поведінки конкурентів,
кількості споживачів, особливостей підприємства, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, економічного
стану та багато іншого. Відомі праці вітчизняних та іноземних вчених (Рудаков М., Альфред Ч., Боумен К.,
Віханський О.С., Друкер П., МакКінзі, Мармоза А. Т, М. Портер, М.Трейсі і Ф.Вірсема та ін.) присвячені
розробці та впровадженню методів, принципів, моделей, які відіграють вагому роль у здійсненні стратегічного
управління. Загалом відомими методами побудови стратегії є: аналіз трьох «К», аналіз по моделі п’яти сил М.
Портера, SWOT-аналіз, матриця ризиків, матриця SPACE, життєвий цикл товару тощо. Зокрема, матриця
SPASE-аналізу (стратегічна позиція і оцінка дій), являє собою комплексний підхід, призначений для
діагностики ситуації та вибір кращого варіанта стратегії для підприємства, а також використовується для
оцінки привабливості та конкурентоспроможності підприємства на ринку. Аналіз стратегічної позиції та оцінка
дій при побудові SPASE-матриці для ПАТ «Кредмаш» представлені в табл. 1.
Таблиця 1 – Аналіз стратегічної позиції та оцінка дій для ПАТ «Кредмаш»
Фінансова сила
(FS)
- рентабельність
інвестицій
- платоспроможність
підприємства
- рівень фінансового
ризику
- ліквідність

Привабливість галузі
(IS)

Стабільність навколишнього
середовища (ES)
- рівень розвитку інноваційної
діяльності

Конкурентна перевага
(CA)
-конкурентоспроможність
підприємства

- проникнення на ринок

- темп інфляції

- життєвий цикл продукту

- комбінована стратегія

- тиск з боку конкурентів

- ступінь використання
ресурсів

- стабільність прибутку

- рівень прибутковості

- рентабельність реалізації
послуг
- доля ринку
- якість продукції

За даними табл. 1 формуємо графік стратегічної позиції (рис. 1).

Рисунок 1 – Графічний аналіз стратегічної позиції та оцінка дій для ПАТ «Кредмаш»
Аналіз свідчить, що напрям діяльності ПАТ «Кредмаш» - консервативний із стабільним ринком з
низьким темпом зростання. Консервативна стратегія пов’язана з підвищеною нестачею оборотних коштів,
дефіцитом кваліфікованого персоналу, підвищеним рівнем конкуренції з імпортним товаром, недоліком попиту
та іншими факторами, які є присутніми у нашому підприємстві. Така стратегія передбачає мінімальний ризик
втрати вкладень, але і відносно низький розмір доходу. У цьому випадку зусилля слід зосереджувати на
фінансовій стабільності підприємства; здійснювати пошук виходу на більш привабливий
ринок;
найважливіший фактор - конкурентоспроможність товару. Отже, розвиток підприємства в рамках
консервативної стратегії, знижує фінансовий ризик, але разом з тим значною мірою обмежує перспективи
бізнесу на ринку, обмежує здатність до пошуку нових можливостей розвитку бізнесу. Оскільки динаміка, в
свою чергу, може стати значущим критерієм фінансової стійкості, але в разі кризи, підприємство може зазнати
великих втрат, стратегія ПАТ «Кредмаш» потребує корегувальних змін, що дасть можливість повною мірою
використовувати потенціал підприємства.
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Особливої актуальності в сучасних умовах набуває вивчення впливу психологічних аспектів в роботі з
персоналом. При цьому мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б
сприяли високій результативності її роботи. Кар'єрне стимулювання сьогодні все більш привертає увагу
менеджерів крупних фірм. Воно дозволяє задіяти внутрішній потенціал співробітників, об'єднуючи в собі цілий
комплекс заходів стимулювання ефективної праці і розвитку професійного потенціалу працівників. Кар'єра
визначається як успішне просування вперед в тій або іншій області (суспільної, службової, наукової,
професійної) діяльності. Кар'єра є результатом усвідомленої позиції і поведінки людини в області трудової діяльності,
пов'язаним з посадовим або професійним зростанням. Професійна кар'єра – це зростання знань, умінь, навиків.
Професійна кар'єра може йти по лінії спеціалізації (поглиблення в одній, вибраній на початку професійного
шляху, лінії руху) або транспрофесіоналізації (оволодіння іншими областями людського досвіду, зв'язане
швидше з розширенням інструментарію і областей діяльності).
Основою управління розвитком персоналу є планування внутрішньоорганізаційної кар'єри, яка
визначає траєкторію руху людини в організації. Вона може йти по лінії:вертикальної кар'єри – посадове
зростання;горизонтальної кар'єри – просування в різних підрозділах організації одного рівня ієрархії.
Зустрічаючись з новим співробітником, менеджер по персоналу повинен враховувати етап кар'єри,
який він проходить в даний момент. Це може допомогти уточнити цілі професійної діяльності, ступінь
динамічності і головне — специфіку індивідуальної мотивації. Опис етапів кар'єри із зазначенням мотиваційних
аспектів наведений в табл. 1.
Таблиця 1 – Основні етапи кар’єри
Етап кар’єри
Характеристика етапу
Особливості мотивації
Підготовка до трудової діяльності, вибір
Попередній
Безпека, соціальне визнання
області діяльності
Освоєння роботи, розвиток професійних
Становлення
Соціальне визнання, незалежність
навиків
Просування
Професійний розвиток
Соціальне визнання, самореалізація
Підготовка до переходу на пенсію, пошук
Завершення
Утримання соціального визнання
і навчання власної зміни
Пошук самовираження в новій
Пенсійний
Заняття іншими видами діяльності
сфері діяльності
Етап кар'єри не завжди пов'язаний з етапом професійного розвитку. Людина, що знаходиться на етапі
просування, в рамках іншої професії може не бути ще високим професіоналом. Тому важливо розділяти етап
кар'єри – часовий період розвитку особи і фази розвитку професіонала – періоду оволодіння діяльністю. Фази
розвитку професіонала є наступними:
• оптант – людина, стурбована питаннями вибору або вимушеної зміни професії і робить цей вибір;
• адепт - людина, що вже встала на шлях прихильності до професії і освоює її;
• адаптант - звикання молодого фахівця до роботи;
• інтернал - досвідчений працівник, який любить свою справу і може цілком самостійно, все більш надійно і
успішно справлятися з основними професійними функціями, що визнають колеги по роботі;
• майстер - працівник може вирішувати і прості, і найважчі професійні задачі, які можуть виконати не всі
колеги;
• авторитет - майстер своєї справи, вже добре відомий в професійному колі або навіть за його межами (в
галузі, в країні). Залежно від прийнятих в даній професії форм атестації працівників він має ті або інші високі
формальні показники кваліфікації;
• наставник - авторитетний майстер своєї справи в будь-якій професії, який має однодумців та учнів.
Очевидно, що для підтримки внутрішніх стимулів співробітника необхідно організовувати певні види
переміщень і кар'єрних пересувань. Важливою умовою цілеспрямованого розвитку внутрішнього потенціалу
співробітника і ефективного використовування його потенціалу є планування кар'єри. Планування кар'єри –
один з напрямів кадрової роботи в організації, орієнтований на визначення стратегії і етапів розвитку та
просування фахівців. Це процес зіставлення потенційних можливостей, здібностей і цілей людини з вимогами
організації, стратегією і планами її розвитку, що відображено в складанні програми професійного і посадового
зростання.
Таким чином, політика мотивації в сьогоденних умовах має бути націлена на розширення співпраці
адміністрації з персоналом. Разом з плануванням кар’єрного зростання це надасть можливість додаткового
стимулювання працівників до досягнення поставлених цілей.
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В машинобудівній галузі України відмічається гостра кадрова проблема, пов’язана з недостатньою
кількістю кваліфікованого персоналу. Сучасні підприємства повинні не тільки адаптуватися до нових
економічних умов господарювання, але й функціонувати в межах гнучкого зовнішнього середовища та
жорсткої конкуренції. Для підвищення конкурентоспроможності та інноваційної перебудови машинобудівної
галузі необхідний висококваліфікований персонал, здатний виконати ці задачі.
Об’єктом дослідження обрано провідне машинобудівне підприємство по виготовленню вантажівок
ПАТ «АвтоКрАЗ». Завдання ефективного використання потенціалу працівників ПАТ «АвтоКрАЗ» такі:
планування та удосконалення роботи з персоналом; підтримка й розвиток професійних навичок і кваліфікації
працівників. Важливим напрямком кадрової політики підприємства є збільшення молодих фахівців в різних
сферах діяльності підприємства, оскільки переважна більшість працюючих – це особи пенсійного віку. В
умовах ринкової економіки стрімких обертів набирають якісні характеристики трудового потенціалу, а саме:
рівень культури працівника, спроможність та старанність отримання знань, кваліфікація та професіоналізм.
Також важливим аспектом є постійне оновлення знань та навичок впродовж всієї трудової діяльності. В
результаті досліджень на ПАТ «АвтоКрАЗ» були виявлені проблеми, які знижують ефективність процесу
управління персоналом та діяльність підприємства в цілому. Сутність даних проблем, а також шляхи їх
вирішення наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Проблеми управління персоналом на ПАТ «АвтоКрАЗ» та шляхи їх вирішення
Проблеми
Шляхи їх вирішення
Відсутність злагодженої системи стимулювання
Спрямувати зусилля на створення ефективної
праці всіх категорій працівників підприємства
системи стимулювання персоналу, що значно
підвищить результативність праці. Приділити увагу
кар’єрному просуванню
Відсутність контролю за роботою персоналу, рівнем
Запровадити систему оцінки якісних характеристик
витрат та рівнем якості продукції
персоналу, що дасть можливість забезпечити
підприємство персоналом необхідної кваліфікації та
підвищити якість виконуваних робіт
Недостатній рівень інноваційного розвитку, а також Приділити увагу плануванню кар’єри працівників,
низький рівень використання прогресивних форм організаційній культурі підприємства. Традиції,
організації, соціального захисту й оплати праці
норми, правила та цінності організації – потужні
стимули для формування ефективної системи
управління та якісного складу працівників
Відсутність обґрунтованої кадрової політики, яка
Посилити роботу з кадрового планування для чіткого
формує кадровий потенціал та якісну оцінку визначення кількісного, якісного та професійного
працівників
складу працівників
Надмірна інтенсивність праці у виробничих цехах
Встановити премії за інтенсивність та перевиконання
обсягу робіт
Відсутність розуміння у працівників стратегічних
Провести начальниками відділів роз’яснювальні
завдань підприємства
роботи для того, щоб працівники зрозуміли мету та
задачі підприємства, а також залучити всіх
працівників до формування цілей організації
Низьке пристосування системи управління до Забезпечити працівників можливістю кар’єрного
постійно змінюваних ринкових умов
росту та навчання
Надмірне навантаження роботою одних керівників та Створення
моделі
раціонального
розподілу
неповна
завантаженість
інших,
спричинені функціональних повноважень
неправильним
розподілом
функціональних
повноважень між працівниками цехів
Відсутність
єдиної
системи
вирішення Створення позитивного клімату в колективі , а також
організаційних питань серед різних колективів
заохочення працівників підтримувати одне одного
Неправильно сформовані окремі ділянки структурної Перегляд
та
усунення
недоліків
щодо
підпорядкованості
підпорядкованості персоналу
Вирішення проблем, наведених у таблиці 1 дозволить керівництву ПАТ «АвтоКрАЗ» ефективніше
управляти кадровим потенціалом та отримувати високі показники роботи.
Успішна реалізація процесу управління персоналом можлива при урахуванні таких принципів:
працівники є ключовим фактором успіху підприємства; кадрова політика формується на стратегічних цілях;
здійснення постійного стимулювання працівників через робочі цілі підприємства; кожен працівник за сучасних
економічних умов зацікавлений у високих соціальних стандартах.
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Маховська А.В., магістрант
Науковий керівник Дорожкіна Г.М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Соціально-орієнтоване державне управління на рівні регіону виступає реальною організаційною
матеріальною силою по втіленню єдиних задач і цілей діяльності державних органів і установ. Так, економічні
переваги, які отримує конкретний регіон за активного впровадження спортивного туризму, в тому числі
водного, абсолютно очевидні. Провідною задачею організації відпочинку на воді серед туристів є визначення
мети плавання на човнах. Після встановлення мети походу і визначення складу туристичної групи вибирається і
розробляється маршрут. Для виконання цієї роботи доцільно скористатися спеціальними путівниками, які
мають довідки щодо рекомендованих маршрутів [1,2]. В путівниках міститься необхідна інформація про
маршрути, наводяться схеми окремих ділянок, а тому можна легко підібрати маршрут, який відповідає
встановленій меті та складу групи. Знайомство з наміченим районом походу за використання водних видів
починається з вивчення спеціальної туристичної літератури. Багато корисних і цікавих відомостей стосовно
річкової системи та судноплавства, особливо по Дніпру, можна знайти в краєзнавчих довідниках загального
призначення. Не слід ігнорувати і профільну, в першу чергу, географічну літературу.
В ході збору інформації про район подорожі починають поступово вимальовуватися декілька варіантів
маршрутів за використання водних видів, які доцільно обговорити на загальних зборах групи. Після того, як
район походу обрано, починається детальна розробка маршруту по карті. Для цієї роботи доцільно
користуватися картами і схемами з масштабом не менше як 1 кілометр в одному сантиметрі. При такому
масштабі за великої точності можна визначити як «нитку» маршруту, так і довжину як окремих ділянок річок,
так і всього походу [1,3]. Складність маршруту, особливо на човнах, залежить від туристичної та фізичної
підготовленості учасників походу. Група туристів в першу чергу розраховує на свої сили, досвід та вміння.
Тільки після врахування всіх цих компонентів можна включати у маршрут додаткові природні перешкоди та
збільшувати протяжність маршруту. Спортивний туризм, особливо водних видів, ставить за мету спортивне
удосконалення в подоланні природних перешкод. Це означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і
навичок, фізичної підготовленості, необхідних для безпечного пересування туриста по місцевості. Для
реалізації спортивної мети здійснюють насичені природними перешкодами подорожі, що дає змогу
класифікувати їх як спортивні походи за видами.
Водний туризм за організації подорожі вимагає від учасників гарного знання, наприклад, плоту,
катамарана або гребного судна та вміння управляти ними. Керівник повинен мати досвід управління водним
туризмом того ж різновиду. Водні походи можна здійснювати на шлюпках, прогулянкових човнах, розбірних
байдарках, плотах, катамаранах. Найбільш прийнятні для подорожей розбірні байдарки та катамарани. Вони
достатньо стійкі, мають значну місткість та задовільні ходові якості, невелику вагу, легко перевозяться на
транспорті, зручні для плавання по річках різної складності, прості в ремонті. Найбезпечніші - морські шлюпки,
однак ходити на них можна тільки по великих водоймах, що практикується на річищі та водосховищах Дніпра.
Для походу по невеликих річках придатні прогулянкові човни; правда, безпечні вони тільки коли не
перевантажені, а їх команда достатньо дисциплінована [1,3].
Розроблені для подорожей на річищі та водосховищах Дніпра спортивні анімаційні програми
направлені на релаксацію і активізацію туристів, які захоплюються водними видами спорту, що приїхали в
спортивно-туристичний комплекс для занять спортом по певній системі тренувань в поєднанні з відпочинком.
Спортивно-оздоровчі анімаційні програми розраховані на любителів спорту і активного відпочинку з метою
відновлення сил і здоров’я через активні фізичні навантаження в умовах природного водного середовища.
Спортивні напрямки анімації вимагають від організаторів дозвілля певних творчих здібностей для створення
спеціальних програм і сценаріїв, вміння стимулювати інтерес туриста і залучати його до участі у програмах
водних видів. Відмінною особливістю молодіжного спортивного туризму при організації подорожей на річищі
та водосховищах Дніпра є вимогливість цієї соціально-демографічної групи за урахування сезонності
споживчого ринку послуг. Молодіжну групу більшою мірою цікавить певний рівень комфорту за помірної ціни
і насиченої програми відповідного водного виду спорту, що притаманне її віковим потребам[3].
Процес формування водних видів туристичного бренду повинен регулюватися як державними, так і
громадськими організаціями, на які покладена функція розроблення туристичної політики. Туристичний бренд
формується упродовж тривалого часу за принципами, які обумовлюють змістовну ідею і виступають
теоретичною основою методів, що забезпечують дієвість засобів практичного застосування водних видів
туристичного бренду.
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В умовах стрімкого розвитку міжнародних ринкових відносин, нестабільного зовнішнього середовища,
глобалізації світового господарства, вітчизняним підприємствам стає все складніше конкурувати з
закордонними підприємствами, які володіють інноваціями.
Інноваційна діяльність дозволяє постійно підвищувати конкурентоспроможність підприємства та
удосконалювати виробничий процес в цілому, оперативно та з мінімальними витратами реагувати на зміни
зовнішнього середовища, тому вона постає головною умовою сучасності.
Необхідно відмітити, що на сьогоднішньому етапі в Україні інноваційна діяльність підприємств це
заміна застарілого, як морального так і фізичного обладнання на більш нове. Але цього недостатньо для того,
щоб забезпечити конкурентоспроможність у сучасних жорстких конкурентних умовах. Це пояснюється
стрімким розвитком інноваційних процесів у світі та впровадженням їх результатів у виробничий процес, що
дозволяє підтримувати якість і відповідність продукції вимогам споживачів, відповідно забезпечувати високий
рівень конкурентних переваг закордонних підприємств. Таким чином, інноваційне забезпечення
конкурентоспроможності продукції є одним із основних цілей вітчизняних підприємств.
Головною умовою для інноваційного розвитку будь-якого підприємства є усвідомлення необхідності
інновацій з боку керівництва та внутрішня готовність до їх впровадження. В той же час значна частина
вітчизняних дослідників обґрунтовують положення, що саме неготовність керівництва та працівників
підприємств стати активними учасниками й реалізаторами інноваційного процесу значною мірою обумовила
неспроможність та несприйнятливість підприємств до інновацій [1].
Корпорація Roshen постійно працює над удосконаленням як технології, так і асортименту шоколадної
продукції, що випускається на виробничих потужностях компанії. Вітчизняні та закордонні експерти
відзначають, що серія Roshen Classic відрізняється оригінальним смаком і високою якістю. Корпорація Roshen
займається впровадженням інновацій не лише у продукцію, а й у забезпечення високоякісних умов її
зберігання.
З метою зменшенням витрат, щодо зберігання продукції Корпорація Roshen створила власний
інноваційний універсальний логістичний комплекс, що є еталонним для всіх галузей промисловості, що
використовують палети для складування своєї продукції. Особливістю даного логістичного комплексу є
забезпеченість новітньою системою управління товарними потоками Warehouse Management System. WMS – це
інтелектуальна система, яка не тільки все враховує, але й оптимізує логістичні процеси, що виникають з
моменту приймання і аж до відвантаження товару зі складу.
Переваги системи Warehouse Management System: документація до моменту прибуття автомобіля вже
завчасно врахована та оброблена; безпосереднє завантаження автомобіля складає 30-35 хвилин; загальний час
перебування вантажного транспорту на території логістичного центру не перевищує однієї години.
Завдяки впровадженим інноваціям шоколад Roshen Classic здатний зберігати свої задані властивості
протягом 12-18 місяців, що є рекордним показником на ринку вітчизняного шоколаду. Отже, провівши аналіз
усіх нововведень здійснених Корпорацією Roshen можна констатувати той факт, що нова серія Roshen Classic
дає значні конкурентні переваги на кондитерському ринку в Україні, а також забезпечує високу
конкурентоспроможність при виході на міжнародні ринки.
Запровадження інновацій в логістиці дозволило Корпорації Roshen отримати такі переваги серед
конкурентів: поліпшити умови зберігання продукції та налагодити її постачання; створити високоякісні умови
для зберігання сировини; мінімізувати затримку продукції на складі.
В умовах глобалізації вітчизняні підприємства повинні впроваджувати інновації не тільки у
виробничий процес, а в усі сфери своєї діяльності, це матиме позитивний вплив не тільки на розвиток
підприємства, а й на економіку країни в цілому. Отже, інноваційна діяльність в сучасних умовах
господарювання справляє визначальний вплив на конкурентоспроможність підприємства, і виступає рушійним
фактором у його розвитку.
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Зовнішньоекономічна діяльність є однією з головних складових господарської діяльності України, а
однією з форм її прояву є міжнародна торгівля, яка відбувається у вигляді експорту та імпорту. Залишається
актуальним проведення досліджень щодо розвитку експортно-імпортних відносин, адже народне господарство
функціонує в умовах ринку та пошуку нових шляхів реалізації міжнародної торгівлі. Експорт - це торгівля
товарами та послугами України зарубіжним країнам та вивезенням їх за кордон з метою отримання доходу [3].
До експорту можна віднести: експорт товарів за наявні гроші; експорт товару в якості допомоги; експорт товару
на умовах комерційного кредиту, або відстрочки платежу. До імпорту відносять: придбання товару від
зарубіжних постачальників на умовах комерційного кредиту; придбання товару з оплатою готівковою або
безготівковим платежем; отримання товарів як безоплатну допомогу [1]. Значну роль у процесі формування
зовнішньоекономічних зв’язків нашої країни із зарубіжними країнами відіграє формування
зовнішньоторговельної політики за допомогою рівня відкритості національної економіки, перебудови товарної
структури експорту та імпорту, забезпечення сильного експортного потенціалу, створення сучасних форм та
способів економічної взаємодії України з іншими країнами та збереження стабільності економічних зв’язків [4].
Україна має зовнішньоекономічні зв’язки з 100 зарубіжними країнами світу. Результати експорту та імпорту
визначають місце і роль України в системі міжнародної торгівлі. Стан зовнішньоекономічної діяльності
України, а саме динаміку експорту та імпорту за 2008-2015 роки можна проаналізувати за рис. 1[2].

Рисунок 1 – Динаміка експорту та імпорту України за 2008-2015 рр.
Аналіз стану за 2009 рік свідчить про спад імпорту та експорту, що відбулося через зниження попиту на
сталь та залізо. Починаючи з 2010 року ситуація почала стабілізуватися, показники імпорту та експорту зростали,
вихід із кризового становища, покращення економічної ситуації в Україні. Але на початку 2014 року, обсяги
імпорту та експорту значно знизилися. Причиною цього є початок кризового становища України з 2014 року за
рахунок нестабільності курсу валют, погіршення стосунків з Росією, яка була одним із основних торговельних
партнерів України, адже ще 2013 року обсяг експорту в Росію становив 5257698,7 тис.дол. США, а імпорт за той
період - 12322997,5 тис.дол. США. Для України 2014 рік був економічно важким: експорт становив - 3537813
тис.дол. США, а імпорт – 885789,0 [2]. На даний час тенденція розвитку експортно-імпортних операцій в Україні
залишається нестабільною, обсяги експорту низькими.
Таким чином, сучасний стан українського експорту та імпорту є не найкращим у порівнянні з
попередніми роками. Звичайно, можна сказати, що все це через кризу та погіршення як політичного так і
економічного становища в Україні, погіршення стосунків та послаблення зовнішньоекономічних зв’язків із
зарубіжними країнами. Проте створення привабливого інвестиційного клімату, гарантій безпечного бізнесу з боку
держави, сприятимуть появі нових торговельних партнерів та залученню їх до співпраці з вітчизняними
підприємствами, підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому ринку.
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Науковий керівник Різніченко Л.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Будь-яке підприємство знаходиться та функціонує в умовах зовнішнього та внутрішнього середовища,
які визначають ключові можливості та обмеження для його діяльності. В умовах сучасної економічної
нестабільності та мінливості, важливим завданням для кожного суб’єкта господарювання виступає своєчасність
реагування на зміни макросередовища та швидкість пристосування до них. Тому проведення стратегічної
діагностики зовнішнього середовища з використанням методу PEST-аналізу є особливо актуальним.
Дослідженню теоретичних та методологічних аспектів PEST-аналізу присвячено наукові праці таких
учених: А. П. Міщенко, А. Ю. Могилової, О. С. Віханського, Н. С. Пласкової.
Метою дослідження є виявлення основних факторів впливу макросередовища на промислове
підприємство та формування рекомендацій щодо удосконалення його діяльності за допомогою PEST-аналізу.
Методика PEST-аналізу – це маркетинговий інструмент, який призначений для виявлення політичних
(political), економічних (economy), соціальних (society) і технологічних (technology) аспектів зовнішнього
середовища, що можуть вплинути на стратегію розвитку підприємства.
До політичних чинників відносять чинники, які впливають на політичні погляди та поділяють людей на
окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органам влади та
уряду. До економічних факторів відносяться фактори, які пов’язані з обігом грошей, товарів, інформації та
енергії. Серед соціальних факторів виокремлюють соціально-демографічні чинники, які впливають на рівень і
тривалість життя людей, а також формують їх ціннісну орієнтацію, ставлення людей до роботи та якості життя,
рівень освіченості населення. Заключним фактором є технологічний компонент. До нього входять індикатори,
які пов'язані з розвитком техніки, обладнання, інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів,
матеріалів і технологій, а також «ноу-хау» [1].
Побудуємо матрицю PEST-аналізу для експортоорієнтованого машинобудівного підприємства ПАТ
«Кредмаш» (табл. 1). Основними видами продукції, які виготовляє та реалізує підприємство є: асфальто- та
грунтозмішувальні установки, запасні частини, колісна техніка та товари народного споживання.

P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
S
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблиця 1 – Матриця PEST-аналізу ПАТ «Кредмаш»
Політичні фактори
E
Економічні фактори
Стабільність уряду
1. Рівень інфляції
Стан податкового законодавства
2. Структура імпорту (експорту) матеріалів
Рівень корумпованості державних структур
3. Динаміка ВВП
Членство України в СОТ
4. Обсяги інвестицій
5. Конкуренція на зовнішньому ринку
Ставлення суспільства до влади
Рівень державного контролю і регулювання
6. Вартість банківських кредитів
діяльності
Соціальні фактори
T
Технологічні фактори
Зміна чисельності фахівців та робітників
1. Нові технології та розробки
2. Нові продукти
Зміна чисельності працездатного населення
3. Зношування основних фондів
Зміна вимог споживачів до продукції
4. Термін впровадження передових технологій
Привабливість праці у машинобудівній галузі
5. Питома вага наукомістких виробництв
Рівень кваліфікації кадрів
продукції
Мотивація праці працівників
6. Інноваційна активність

і

Проведений аналіз зовнішнього середовища показав, що для ПАТ «Кредмаш» існують певні загрози,
основною причиною яких є зростання рівня інфляції та недосконалість податкового законодавства. У зв’язку з
цим, основною вимогою для успішної діяльності підприємства стає його гнучкість та здатність швидко та
вчасно пристосовуватися до динамічного зовнішнього середовища. Слід зазначити, що жоден фактор не
загрожує існуванню підприємства, за умови прийняття зважених стратегічних та оперативних рішень на основі
постійного моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.
Таким чином, PEST-аналіз макросередовища ПАТ «Кредмаш» є відправною точкою у формуванні
маркетингової стратегії з метою уникнення та запобігання загрозам або використання конкурентних переваг
підприємства для гармонійного функціонування у макросередовищі, зниження негативних впливів на
діяльність підприємства.
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КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
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На сьогоднішній день стан економічних показників та політичних систем в Україні є наслідком
кризових явищ. Основними причинами виникнення кризи є незбалансованість, неефективність,
нераціональність, внутрішня та зовнішня політика, соціальні, економічні, демографічні проблеми та багато
інших факторів, що впливають на стан країни в цілому.
У сучасній науковій літературі триває полеміка щодо визначення сутності й природи криз у розвитку
соціально-економічної системи. Існувала точка зору, що кризи є характерною рисою капіталістичного способу
виробництва і повинні бути відсутні за соціалістичного ладу. У минулому існували навіть такі теоретичні
концепції, що обґрунтовували неможливість виникнення криз при соціалізмі, а існуючі проблеми забезпечення
стабільного розвитку пояснювали тільки “труднощами зростання”. Держава, втручаючись в економіку того чи
іншого підприємства, не допускала та й не могла допустити банкрутства (не існувало навіть такого поняття).
Проте практика суспільного та економічного розвитку в усі періоди історії свідчить, що криз уникати поки не
вдіється, це обумовлює важливість та актуальність своєчасного розпізнавання криз, розуміння їх сутності та
виявлення симптомів.
Сучасні умови розвитку ринкової економіки, потужні процеси глобалізації та транснаціоналізації у
сфері управління характеризуються наявністю кризових ситуацій, які спричинені як світовою фінансовоекономічною кризою, так і процесами формування різних конкурентоздатних ринкових структур та
виникненням суперечливих економічних відносин, наслідком яких є розвиток кризових ситуацій на окремих
підприємствах. Висока імовірність виникнення і розвитку такої ситуації зумовлює необхідність здійснення
спеціалізованого антикризового управління, яке повинно ґрунтуватись на своєчасній діагностиці рівня та
причин кризового стану і реалізації адекватних антикризових програм. В умовах кризи вивчення можливостей
ефективного управління підприємствами різних сфер господарювання набуває особливої актуальності.
Економічна структура не є статичною. Вона підвладна змінам, причому, чим швидше вони
відбуваються, тим еластичніше пристосовується структура до вимог часу, тим успішніше розвивається
економіка. Україна має виробити власну стратегію структурної перебудови економіки, для чого необхідно
технічно переозброїти всі галузі виробництва, перерозподілити нагромадження, сформувати раціональну
податкову та цінову політику, забезпечити поступове зближення темпів зростання виробництва засобів
виробництва та предметів споживання [1].
Проблема виникнення економічних криз є предметом дослідження багатьох учених. Кризу розглядати
як закономірне явище, як обов’язковий атрибут розвитку економічної системи Дж. М. Кейнс, М. Кондратьєв, К.
Маркс, П. Самуельсон, М. Туган-Барановський, Р. Дж. Хоутрі, Й. Шумпетер та ін. Фундаментальні праці з
виявлення природи сучасних криз та пошуку ефективного інструментарію їх запобігання в економіці
розвинених країн не втрачають своєї актуальності, це дослідження таких видатних учених, як: Дж. Тобін, К.
Ерроу, Дж. Штігліц, Ф. Кідланд та Е. Прескот. Серед вітчизняних учених, які займалися дослідженням цієї
проблематики та зробили суттєвий внесок у вирішення окремих її аспектів, варто відмітити В. Гейця, Є.
Перепьолкіна, A. Гончарука, Д. Лук'яненка, В. Василенка, Л. Дмитриченко. Останнім часом велика увага
приділяється розмежуванню зовнішніх і внутрішніх причин циклічності ринкової економіки, а також
визначенню ролі держави в антикризовому регулюванні.
Україна продовжує перебувати в стані соціально-економічної кризи, який має ознаки циклічності. Існує
довгий перелік перешкод з якими стикається країна, це: деіндустріалізація країни, яка досить триває;
посилюється сировинна складова економіки; сільське господарство є єдиною галуззю, яка більш-менш
розвивається; постійно зростають витрати держбюджету на обслуговування зовнішніх боргів; продовжується
деградація освіти, науки та охорони здоров'я; в суспільстві посилюється соціальна диференціація; формується
розподіл людей на багатих та бідних; освічена і діяльна молодь емігрує і буде емігрувати в зростаючих
масштабах; Україна буде набувати рис, типових для багатьох латиноамериканських країн.
Насамперед, дуже важливими фактором соціально-економічної кризи як в Україні так і в будь-якій
іншій країні, є рівень ВВП на душу населення. Тому порівняємо показник ВВП з іншими країнами Європи за
2016 рік. Показники наведені у табл. 1.
З даної таблиці можна зробити висновок, що найрозвиненішою країною, що входить до Євросоюзу є
Німеччина. Нажаль на останньому місці знаходиться Україна, показники якої є найменшими. За дослідженнями
«Всесвітнього Банку», Україна займає 136 місце по рівню доходу на душу населення у всьому світі і останнє
місце у Європі. Причинами цього є низький рівень якості управління в Україні, неефективна фінансова
стійкість, зниження життєвого рівня населення, безробіття, нерівномірний розподіл матеріальних і
нематеріальних ресурсів. Але не менш важливими ознаками, які притаманні економічній кризі є спад
виробництва і його низька ефективність, криза фондового ринку, криза фінансових підприємств, зростання
реальних цін на імпортні товари, інфляція гривні, корупція та багато іншого.
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Країна
Германія
Франція
Італія
Іспанія
Португалія
Греція

Таблиця 1 – Показники ВВП Європейських країн [2]
ВВП (дол.)
Країна
41 895
Польща
38 172
Туреччина
30 231
Росія
26 823
Болгарія
19 684
Білорусь
18 034
Україна

ВВП (дол.)
12 459
8 562
7 742
6 927
4 855
1 854

На жаль, світова фінансова криза призвела до збільшення кількості фінансово неспроможних
підприємств в кожній галузі економіки України, що пояснюється, по-перше, об'єктивною макроекономічною
нестабільністю, а по-друге, рядом суб'єктивних чинників, серед яких на перше місце виходить нездатність
керівництва здійснювати ефективне антикризове управління підприємством, своєчасно виявляти проблеми та
вживати необхідних заходів. Сьогодні підприємства стикаються як із зовнішніми, так із внутрішніми
факторами виникнення фінансової кризи. Вплив зовнішніх факторів має, переважно, загальноекономічний,
об'єктивний, стратегічний характер та ще й підсилюється впливом цілого ряду ринкових та політичних
факторів. Внутрішні фактори, що впливають на результати діяльності підприємства, тісно пов'язані з його
операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю. Сучасний стан підприємницьких структур України
характеризується, по-перше, швидким вимиванням оборотних коштів через неможливість отримання
короткострокових кредитів на оптимізацію поточної діяльності, а також замороженням програм розвитку; подруге, масовими порушеннями платіжних зобов’язань; по-третє, скороченням обсягів виробництва через
зменшення попиту зовнішніх та внутрішніх ринків; по-четверте, масовими звільненнями або відпустками за
власний рахунок працівників, скороченням робочих змін з 2-3 до однієї, переходом на неповний робочий день.
Вище перераховані умови є не тільки причинами виникнення кризи, але й причинами її посилення.
Жоден з перерахованих факторів не припинив і не зменшив свою дію після початку кризи, а все дужче посилює
критичне становище.
Отже, для того щоб подолати кризу потрібно створити сприятливі умови. По-перше, необхідна
підтримка вітчизняних виробників. Для досягнення позитивних змін, потрібно розробити ефективну програму
першочергових заходів, для відновлення або збільшення виробництва промислової продукції, виходячи з
потреб господарського комплексу країни, а також шляхом підвищення конкурентоспроможності продукції за
рахунок інноваційних технологій і організаційно-економічних рішень.
По-друге, потрібна кардинальна перебудова або вдосконалення заходів щодо самої економіки України.
Створення нової та ефективної програми щодо розподілу коштів або їх ефективного використання,
перерозподіл капіталів із старих галузей у нові та інше.
По-третє, держава повинна прийняти міри щодо жорсткого контролю над рухом капіталу та його
можливих порушників. Чітке виконання правил і порядку використання виділених коштів тільки на цілі
програми, попередження потрапляння їх в сферу валютних операцій і мінімізувати ризик збільшення інфляції.
Головною метою антикризового управління є попередження кризових ситуацій та підтримання
стабільних результатів діяльності суб’єкта господарювання за будь-яких економічних, політичних, соціальних
змін у країні, мінімізація ризиків управлінських рішень, що дозволяє досягти поставленої мети і результату за
мінімумом додаткових засобів і за мінімальних негативних наслідків, підсилити адаптаційні можливості
підприємств і зміцнити їх конкурентні позиції. Антикризове фінансове управління повинно бути спрямоване на
вирішення низки завдань: своєчасне діагностування фінансового стану підприємства, відновлення його
фінансової стійкості, усунення неплатоспроможності запобігання банкрутству та ліквідації підприємства. Це в
свою чергу дасть можливість сформувати ефективну систему антикризового управління, адекватну сучасним
умовам господарювання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Основи економічної теорії// [В. Рибалкін, М. Хмелевський, Т. Біленко та ін.] – Київ.: Видавничий
центр «Академія». – 2002р – 345 c/
2. Список стран ВВП на душу населения. [Електронний ресурс]: Режим доступу:
http://index.minfin.com.ua/index/gdp/

184

PARTNERSHIPS IN DESTINATION MARKETING MANAGEMENT IN SLOVAKIA
Ing. Diana Kvasnová
Univerzita Mateja Bela
Abstract: Tourism in Slovakia has established as an economic activity generating positive economic and social
effects. Therefore, academics and practitioners from the field of tourism are looking for ways how to maximize these
effects of tourism and to ensure their sustainability in the future. Changes on tourism market in last decades have
modified management processes and marketing strategies of tourism destinations. For tourism destinations is now
crucial to become a part of the efficient partnership, supporting collaborative tasks of the public and private sector destination management organization (DMO). The aim of DMO is to integrate various interests of individual
stakeholders (businesses and organizations of private and public sector, visitors, residents) in tourism destination
supporting their competitiveness and long term success on the tourism market. Partnership among different stakeholders
presents the mean how to achieve strategic goals of tourism destinations which are unreachable, if stakeholders
prioritize their individual interests. The tool enhancing partnerships and ensuring coordination of interests and activities
of different stakeholders is destination marketing management. The application of this approach increases
competitiveness of tourism destinations and consequently improves its position in the tourism market. On that account
we considered partnerships in destination marketing management as the prerequisite for sustainable development of
tourism in Slovakia.
Partnership in tourism destination is considered as the base for achievement of competitiveness. The most
common definition of partnership refers it as the commitment among two or more entities in which partners cooperate
to achieve joint goals. It includes connecting of material, financial resources, knowledge and skills of partners. In
tourism destinations can be partnership considered as the strategic alliance of different stakeholders, who follow the
same interests. All the partners´ activities are coordinated to achieve set of goals, to create complex product, or to
achieve others common activities. The basic principles of partnership are conception (fulfilling of strategic goals),
cooperation (active cooperation based on mutual trust), communication (among partners and to external environment),
creativity (in marketing activities), coordination (joint action) and complexity (considering all the connections, benefits,
threats and cost of partnership) (Palatková, 2011; Nejdl, 2010). The motivation of stakeholders to join into partnership
depends on the benefits arising from their membership. The primary motives enhancing establishment of partnerships
are strategic (better utilization of resources, products development, higher competitiveness, penetration into new
markets), costs (decreasing costs for marketing activities, new technologies, economies of scale), marketing (common
promotion and image) and information motive (transfer of knowledge and skills) (UNWTO, 2003; Maráková In Gúčik,
2012). Stakeholders expect direct benefits as an outcome of any form of partnership. Specific forms of partnerships
depend primarily on the level of tourism development in destination, the tourism destination´s stage of life cycle,
current economic, political, cultural conditions and the stakeholders´ willingness to share responsibility.
Marketing management brings together the best practice and knowledge of management and marketing of
tourism destination. While management of tourism destination presents systematic attitude to managing all stakeholders
(businesses, municipalities, residents, visitors) marketing of tourism destination can be defined as a philosophy based
on understanding needs and wishes of visitors. For the long term success of tourism development in destination is
necessary to posse knowledge from both fields that are combined in destination marketing management. The definitions
of destination marketing management vary in the literature. Kotler et al. (2007) defines destination marketing
management as a science and art to choose target markets of visitors and create with them mutually beneficial
relationships." Nejdl (2011) amends that it is a process responding to current changes on tourism market securing
flexibility and dynamic in destination development. Bartl and Schmidt (In Gúčik et al., 2012) identified its six basic
components as key products, distribution channels, branding, quality management, knowledge management and
destination management organization. Destination marketing management as a continuous process based on
coordination of activities of stakeholders participating on tourism development with the aim to increase competitiveness
of tourism destination and to secure long-term tourism development. This process consists of market research and
SWOT analysis of tourism destination, development of vision, strategies and goals, developing of key products and
marketing mix, realization and evaluation of all these activities (Palatková, 2011). For a fulfilment of this concept in
tourism destination marketing organization (DMO) is being created as the specific form of partnreship among public,
private sector and residents in tourism destinations. The main roles of DMOs are leaderships and coordination, planning
and research, product development, supporting of cooperation and partnership within tourism destination and
interaction with local communities (Morrison, 2013). We consider destination marketing management and establishing
of appropriate organizational structures in tourism destinations as the key assumption enabling the long-term tourism
development.
The social and political changes in Slovakia in 1989 instigated every branch of economy, including tourism.
After 1989 has been rising gradually an attempt to develop an appropriate institutional and funding basis of regional
tourism. The marketing management in Slovakia has developed in three stages. The first stage of formation (19892007) is characteristic with establishment of local and regional tourism associations which have made efforts to
coordinate tourism development in destinations. These associations were mostly concentrated on organizing events for
domestic as well as for foreign visitors (Michálková, 2013). The stage of growth (2008-2011) is characterized by
development of tourism clusters. In comparison with tourism associations, the aim of tourism clusters were mostly
concentrated on increasing of destinations´ competitiveness, product development and cooperation with research
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institutions and universities as well. The weaknesses of tourism clusters in Slovakia were primarily lack of key
stakeholder’s engagement in tourism destinations towards membership in clusters and unwillingness to cooperate
(Belešová, 2009). The last, concentration stage (2012-) is connected with adoption of Tourism Support Act no. 91/2010
Coll. The aim of the act was systemic implementation of principles of destination marketing management into a practice
of Slovak tourism destinations. This act has enabled establishment of local and regional DMOs on the basis of publicprivate partnership. These DMOs mostly focus on development of competitive products as a chain of complementary
services and destination branding.
The scientific aim of our research is to examine benefits and barriers of partnerships among public, private
sector and local residents in destination marketing management in Slovakia and to suggest conditions for their effective
functioning. Tourism development in Slovak destinations is confronted by several issues. We considered as the most
serious issues the absence of continuity of national tourism politics, the missing complex product and its quality and
insufficient promotion of tourist attractions. Even though are they regularly mentioned in strategic documents, usually
have declarative character and we miss systematic attitude to improve this situation. Existing DMOs are primarily
focused on destination marketing, mostly on creating new products, programming, implementation common brand,
promotion and on developing new ways of distribution. We can conclude that applied cooperation patters within
tourism industry in Slovakia do not fully utilize the potential of the sector and thus do not contribute fully to a higher
competitiveness of Slovakia on international tourism market. In further research we will analyze the existing forms of
partnerships (DMOs) in Slovakia, the level of cooperation and the intensity of relationships among different
stakeholders in tourism destinations. We will also focus on examination of performing of destination marketing
management´s key components. We hope that the results of our research will contribute to improving the efficiency of
performing of destination marketing management in Slovakia and will provide useful recommendation how to improve
functioning of partnerships (DMOs) for both, academics and practitioners from the field of tourism.

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Заріцька О., магістрант
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв
Загальновідомим є факт, що для збільшення тривалості життя і творчої активності населення одним з
основних напрямів розвитку охорони здоров’я є кардинальне підвищення якості медичної допомоги.
Стоматологічні хвороби є найбільш поширеними захворюваннями людини. За даними ВООЗ,
ураженість карієсом зубів населення більшості країн світу коливається в межах 80–98 % [1, c.21]. Водночас
відомо, що стоматологічні хвороби належать до групи захворювань, які мають багатофакторну природу. Під
впливом низки факторів довкілля у людини спостерігається зниження захисних сил організму, що сприяє
зростанню стоматологічної захворюваності.
За даними ВООЗ, спосіб життя детермінує здоров’я населення на 50 %, середовище – 20 %, спадковість
– 20 %, якість медико-санітарної допомоги – 10 %. За результатами власних досліджень найвагомішими
факторами здоров’я є екологічні (34,8 %) та соціально-економічні (30,8 %). Їх поєднання переважно визначає
територіальний тип захворюваності населення. Соціально-демографічні фактори (16,5 %) для більшості класів
хвороб перебувають на третьому місці, а медико-організаційні (12,7 %) й фактори спадковості (5,1 %)
відіграють найменшу роль.
В Україні спостерігається складна медико-демографічна ситуація, що характеризується зниженням
кількості населення на адміністративних територіях та збільшенням стоматологічної захворюваності [2, с. 45].
Поширеність стоматологічних захворювань серед населення в Україні, як і в інших країнах світу, посідає одне з
перших місць.
Нами проведено комбіноване дослідження за спеціально розробленими анкетами серед пацієнтів і
лікарів клінік м. Миколаєва. Питання для анкет розроблено з залученням експертів. Групу експертів було
складено з лікарів-стоматологів та декількох керівників стоматологічних установ.
Для зниження ризику отримання недостовірних результатів експертів проведена перевірка
погодженості їхніх думок. На етапі формування експертної групи проведено контрольні вимірювання:
проведена за трьома об’єктами, які в залежності від їх цінності потрібно було розставити за шкалою порядку
(визначити їх ранг). За міру узгодженості думок експертів в цьому випадку приймався коефіцієнт конкордації,
який склав 0,89, що вказало на високий рівень узгодженості думок експертів.
Використовуючи експертний кваліметричний метод визначено ті питання, які можуть виступати для
оцінки забезпеченості, якості стоматологічних послуг та стоматологічної культури населення. Ці питання
склали основу при складанні анкет для пацієнтів.
В результаті було розроблено анкети, які передбачали відповіді на питання за трьома групами:
Забезпеченість (наявність, доступність, використання) населення стоматологічними послугами;
Стоматологічна культура населення;
Задоволеність від отриманих стоматологічних послуг та пріоритетність властивостей стоматологічної
послуги.
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Дослідження показників якості стоматологічної допомоги у стоматологічних клініках м. Миколаєва
через анкетування проведено у 5 стоматологічних установах м. Миколаєва. Всього анкетуванням було
охоплено 470 пацієнтів, в т.ч. 158 відвідувач стоматологічних поліклінік комунальної власності (33,6% від
загальної кількості респондентів), 294 пацієнтів приватної стоматологічної клініки (62,6%) і 18 відвідувачів
приватних стоматологічних кабінетів (3,8%). Обсяг вибірки гарантував достовірність результатів не менше ніж
в 95% випадків (коефіцієнт довіри tСт. = 2) з максимальною помилкою вибірки не більше 4%. Якісний склад
респондентів на всіх базах дослідження був досить близький, відмінності у відповідях незначні, тому нами
представлені узагальнюючі результати соціологічного опитування по всій вибірці.
Вибіркова сукупність охопила всі основні соціально-демографічні групи населення. Серед
респондентів було 125 чоловіків і 365 жінок. Найбільший відсоток у вибірці склали пацієнти у віці від 25 до 29
років (18,2%), від 20 до 24 років (15,1%), від 30 до 34 років (13,5%) і від 35 до 39 років (12,6%). Решта
респондентів розподілилися наступним чином: від 60 років і старше (8,7%), від 40 до 44 років (8,4%), від 45 до
49 років (7,6%), від 50 до 54 років (7, 5%), від 55 до 59 років (4,5%), до 19 років включно (3,6%). Як видно,
більшість респондентів, які звернулися за стоматологічною допомогою, мають найбільш активний соціальний
вік від 20 до 39 років (59,4%).
Освітній рівень опитаних досить високий: більше половини з них мали вищу освіту (50,5%), більше
чверті – середню спеціальну (27,4%), 12,6% – незакінчену вищу і 7,8% – середню освіту.
Відносно рівня забезпеченості стоматологічними послугами населення м. Миколаєва результати
досліджень свідчили про наступне. Доступність (за фінансовими показниками) була оцінена респондентами
наступним чином: доступними вважали всього 10% респондентів; на здешевлення послуг виказали думку 46%
респондентів; 32% опитаних вказали, що хоча послуги є не зовсім доступними, однак при здешевленні впаде їх
якість; практично не доступними стоматологічні послуги виявилися для 12% респондентів.
За відвідування стоматологічних клінік з профілактичною ціллю, якщо б вартість послуг була б більш
доступною висловилися 73% респондентів, при цьому більша частина з них впевнена вказала на важливість
профілактики. Однак і тих, хто не вважає це важливим, є чималою – 23%.
Відносно рівня стоматологічної культури населення м. Миколаєва результати досліджень свідчили про
наступне. Відповіді на питання щодо віддзеркалення стану організму через стан порожнини рота свідчили, що
населення в більшості своїй не дуже обізнано у цьому питанні: погодилися з цим лише 11%, не обізнаними
виявилися більше половини респондентів (52%), а майже третина (34%) відповіли байдужістю до цього
питання.
Характерно, що якщо стан свого організму в цілому поганим вважає тільки кожний шостий респондент
(16,2 %), то негативну оцінку стану здоров'я своїх зубів і порожнини рота дають більше, ніж половина всіх
опитаних.
Результати дослідження задоволеності стоматологічними послугами та пріоритетності властивостей
стоматологічних послуг свідчили про наступне. В цілому медичним обслуговуванням в стоматологічних
клініках задоволені 84,6%, не задоволені – 5,5% і не змогли відповісти 9,9% респондентів. При цьому сумнівів з
приводу лікування конкретно у свого лікаря-стоматолога було трохи більше: 82,6% залишилися їм задоволені,
3,1% – не задоволені, а 14,3% не змогли відповісти або пропустили це питання. Дуже хорошу оцінку наданої
стоматологічної допомоги дали 28,1%, хорошу – 45,5%, задовільну – 20,2%. Лише дев'ять (1,2%) респондентів
дали погану і дуже погану оцінку. Решта не змогли відповісти (4,4%) або пропустили це питання (0,7%).
Проведено дослідження на визначення пріоритетності властивостей стоматологічної послуги, для чого
визначили значимість кожного фактору. За цими даними побудовано впорядковану гістограму значущості
факторів, гістограму Парето (рис. 8), криву Лоренца (рис.9). З кривої Лоренца видно, що група факторів (група
А), що включає в себе гарантію на стоматологічну допомогу (гарантія на пломбу, на лікування, тощо),
доступність лікування, наявність інформації про ціни на усі види стоматологічної допомоги, комфортні умови
при перебуванні у клініці, здійснює найбільший вплив на попит споживачів – 63,4%. Інша група факторів (В),
що включає в себе уважне ставлення медичного персоналу, наявність у клініці інформації про сертифікацію
якості стоматологічних послуг, зовнішній вигляд та санітарний стан приміщень клініки, впливає на попит
споживачів на 30%. Залишилася група чинників (С), що включає наявність відкритої інформації про
кваліфікацію лікаря, зручність графіку роботи лікарів, зручність запису на прийом до лікаря, впливає на попит
споживачів не більше ніж на 10%.
На підставі цих результатів для розв’язку задачі пошуку рішення вдосконалення управління якістю
стоматологічних послуг і стоматологічної допомоги для регіонів, які відрізняються: низьким стоматологічним
статусом населення, високим рівнем поширеності карієсу за DMFT, поганими соціально-економічними
передумовами, поганими показниками екологічного стану, низькою стоматологічною культурою населення та
низькими показниками доступності та, через це, і низькою зацікавленістю населення в покращенні свого
стоматологічного здоров’я, нами взято за основу відомі індустріальні моделі якості стоматологічної допомоги.
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СЕКЦІЯ № XI
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
ЕКСКУРСІЯ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
Сосновська Ю.Р., студ., Алексєєва Н.Ф., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються в сучасному українському суспільстві,
вимагають кардинальних перетворень у всіх сферах, в тому числі і в сфері освіти. Від рівня свідомості кожного
громадянина нашої держави, його ставлення до завдань, які належить вирішувати країні, багато в чому
залежить розвиток усього суспільства. Важливу роль у вихованні молодого покоління відіграє патріотичне
виховання, спрямоване на розвиток любові до Батьківщини, відданості, прагнення особистою працею сприяти
прогресивному розвитку своєї країни.
Зміст поняття патріотизму включає в себе:
‒ почуття прихильності до тих місць, де людина народилася і виросла;
‒ шанобливе ставлення до мови свого народу;
‒ турботу про інтереси Батьківщини;
‒ усвідомлення обов’язку перед Батьківщиною, відстоювання її честі і гідності, свободи і
незалежності (захист Вітчизни);
‒ прояв громадянських почуттів і збереження вірності Батьківщині;
‒ гордість за соціальні і культурні досягнення своєї країни;
‒ шанобливе ставлення до історичного минулого Батьківщини, свого народу, його звичаїв і
традицій;
‒ відповідальність за долю свого народу, їхнє майбутнє, виражене в прагненні присвячувати
свою працю, здібності зміцненню могутності і розквіту Батьківщини.
Істинний патріотизм передбачає формування і тривалий розвиток цілого комплексу позитивних
якостей. Основою цього розвитку є духовно-моральний і соціокультурний компоненти. Патріотизм виступає в
єдності духовності, громадянськості та соціальної активності особистості, яка усвідомлює свою нероздільність,
нерозривність з Вітчизною.
Сприяти формуванню почуття патріотизму у підростаючого покоління необхідно ще з дитинства. Тому
в процесі духовно-морального виховання дітей слід більше уваги приділяти заходам та екскурсіям, які
знайомлять з історією і культурою рідного краю [1].
Культурно-пізнавальний туризм є невід’ємною частиною навчально-тематичних екскурсій, які
відіграють важливу роль у формуванні гуманістичного, патріотичного виховання, розширення знань,
оздоровлення та фізичного розвитку дітей та молоді. Навчально-тематична екскурсія виступає як додатковий
педагогічний процес, в якому поєднуються навчання і духовно-моральне виховання. Виховні можливості
екскурсій визначаються як їх змістом, так і широким тематичним спектром (комплексні, оглядові, історичні,
військово-історичні, літературні, архітектурні та інші).
Пізнавальні екскурсії, як форма культурно-освітньої роботи, повинні стати частиною навчальновиховної системи освітньої установи. Їх потрібно розглядати як найсильніший освітній і виховний засіб, що
дозволяє на практиці ознайомити молоде покоління з природною спадщиною, історією та культурою рідного
краю, розвивати в дітях естетичні почуття, любов до Батьківщини, чуйність до вищих інтересів духовності і
моральності [2].
Саме з цією метою було розроблено пізнавальну історичну екскурсію по одному з районів міста
Кременчука – Крюкову за таким маршрутом: Крюківський міст – вулиця Івана Приходька – вулиця Макаренка
– Крюківський парк – вагонобудівний завод. Ці місця безпосередньо пов`язані з історичним минулим
Кременчука.
Змусити переживати і усвідомлювати почуття прихильності до своєї рідної землі в учнів можна завдяки
екскурсії, в якій вони можуть брати активну участь: здійснювати походи по пам’ятних місцях рідного краю,
зустрічатися з людьми, які здійснили бойові і трудові подвиги – ветеранами. Задіяність в екскурсії, якщо вона
буде відрізнятися високою змістовністю, повинна викликати в учнів почуття захоплення, прагнення
наслідування.
Таким чином, в цивільно-патріотичному вихованні, екскурсії відіграють особливу роль. Завдяки їм діти
ближче знайомляться із історією своєї країни, культурою свого народу, його звичаями і традиціями. Екскурсії
розширюють кругозір дітей, наочно демонструють досягнення техніки, будівництва, допомагають школярам
відчути себе частиною природного, культурного та соціального простору.
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ОСОБЛИВОСТІ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА РІВЕНЬ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ
МІСТА
Рижак А. І., студ., Алексєєва Н. Ф., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У наш час основним показником ефективної соціально-економічної політики міста є рівень та якість
життя, що є ключовими складовими добробуту населення. Добробут населення – одна з найважливіших
соціально-економічних категорій, яка стримує або сприяє людському розвитку, створює додаткові стимули або
навпаки обмежує людські можливості щодо реалізації активної економічної поведінки.
Підвищення рівня добробуту в місті Кременчук було і залишається актуальним завжди, особливо за
сучасних умов економічної та політичної нестабільності в країні. Саме такі умови мають негативний вплив на
добробут населення, що призводять до незбалансованого розвитку міста, тим самим унеможливлюють
забезпечення його сталого розвитку. Тому стає важким виконання запланованих програм і планів економічного
та соціального розвитку міста Кременчука.
Політика підвищення добробуту населення є складовою частиною регіональної соціально-економічної
політики, але при цьому відсутні системні і комплексні підходи до управління цією сферою. Програми розвитку
регіонів і дії місцевої влади зачіпають окремі елементи рівня і якості життя населення і не носять комплексного
характеру поліпшення умов життя. У зв’язку з цим необхідно вдосконалювати механізми управління
добробутом населення міста з урахуванням сучасних підходів до виміру, оцінки і аналізу даних рівня і якості
життя населення як основи соціально-економічної ефективності регіонів.
Соціальна безпека міста значною мірою залежить як від внутрішньої ситуації в країні, так і від
зовнішніх чинників. Саме внутрішні процеси і чинники мають пріоритетне значення для забезпечення
соціальної безпеки держави, регіону та міста [1]. Основні чинники, що стримують розвиток людського
потенціалу в місті Кременчуці узагальнено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Основні чинники, що стримують соціально-економічний розвиток міста Кременчука
Не економічного характеру
Економічного характеру
Політична нестабільність в країні (бойові дії,
рейдерські захвати, страйки і т. ін.).

Складна демографічна ситуація.
Погіршення стану здоров’я населення міста.
Погіршення екологічного стану.
Недосконала система освіти.
Низька якість продуктів харчування.

Більша частина сукупних витрат домогосподарствами
витрачається на харчування, що свідчить про
недоступність для багатьох сімей окремих
непродовольчих товарів, скорочення витрат на освіту,
відпочинок і культуру.
Рівень безробіття в місті залишається високим.
Низький рівень пенсій та рівня середньої заробітної
плати населення.
Сильно виражена галузева диференціація зарплати.
Фінансування охорони здоров’я за рахунок бюджетних
коштів в Україні знаходиться на критичному рівні.
Забруднення атмосферного повітря.
Недостатній рівень державного фінансування освіти.
Структура споживання населення основних продуктів
харчування не збалансована за харчовою цінністю.

Таким чином, аналіз соціально-економічних умов проживання населення в місті Кременчуці свідчить
про наявність загроз соціальній безпеці і людському розвитку, які необхідно ліквідувати або мінімізувати.
Вирішення цих питань залежить від послідовної політики місцевої влади спрямованої на підвищення рівня
добробуту населення в місті [2].
Для підвищення рівня добробуту населення, зростання соціально-економічної ефективності розвитку
міста Кременчука необхідно посилити узгодженість державних програм і роботи місцевих органів щодо
підвищення економічних умов життя населення та його соціального захисту. При цьому необхідно
дотримуватися принципів системності і програмно-цільового підходу, який передбачає відбір пріоритетних
цілей економічного, соціального розвитку, розробку взаємопов’язаних заходів по їх досягненню в задані
терміни з максимальною ефективністю при необхідному забезпеченні ресурсами.
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Махиня К. В., магістр, Дружиніна В. В., д.е.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Перш ніж вести мову про формування оптимальної інформаційної бази, слід з’ясувати можливі підходи
до подання інформації. Інформація може бути згрупована таким чином:
як сукупність інформаційних джерел, які згруповані в форми статистичної звітності;
як відповідні інформаційні показники, аналіз яких може сформувати ефективні управлінські рішення;
як сукупність заходів, спрямованих на формування стратегії і тактики розвитку місцевого ринку праці;
як інформаційні карти, головною метою формування яких є надання оперативної інформації про стан
бази дослідження [1].
На прикладі підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», розглянемо групування інформації в
інформаційні карти. Лідером за обсягами авіаперевезень в Україні є Державне підприємство Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Аеропорт надає понад 50 видів різних послуг. Разом з наданням послуг, пов'язаних з
авіаційною діяльністю, аеропорт забезпечує комплекс послуг, не пов'язаних безпосередньо з авіаційною
діяльністю.
Зона покриття аеропорту показує основний потенціал для перевезень (за винятком трансферу), який
може бути використаний будь-яким аеропортом з урахуванням його місця розташування і розташування його
прямих конкурентів. Використання даного потенціалу визначається рядом аспектів. Основними є мережа
маршрутів аеропорту, можливість стикування рейсів, транспортна доступність аеропорту. На рис.1 зображена
безпосередня зона покриття ДП МА «Бориспіль».

Рисунок 1 – Зона покриття аеропорту «Бориспіль»
Синій сектор ілюструє безпосередню зону покриття аеропорту [2]. Зона покриття демонструє точну
географічну картинку охоплення території і проживаючих там людей. До уваги прийнято відстань від
аеропорту «Бориспіль» до внутрішніх аеропортів-конкурентів, а також прилеглих іноземних міст і аеропортів.
Зона покриття аеропорту включає в себе населення близько 12 млн. чоловік, що, таким чином, є базовим
ринковим потенціалом.
Розвиток аеропорту за рахунок безпосередньої зони покриття є достатньо перспективним, оскільки
місто Київ залишається головним діловим та туристичним центром країни. Але слід зауважити, що розвиток за
рахунок безпосередньої зони покриття є обмеженим кількістю населення, тому основний перспективний
потенціал аеропорту полягає в розвитку та залученні трансферних пасажиропотоків з розширеної зони
покриття.
Таким чином, інформаційні бази використовуються не тільки в бухгалтерських звітах та статистичних
зведеннях, їх також використовують в туристичному бізнесі, зокрема в транспортній інфраструктурі у вигляді
інформаційних карт.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сосновська Ю. Р., студ., Дружиніна В. В., д.е.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Аналіз туристичної діяльності визначається зростаючою роллю туризму у всіх сферах соціального
життя. В економіці туризм сприяє оптимізації економічних процесів: розвитку туристичних підприємств,
харчування, зв`язку, забезпечення зайнятості населення, збільшення валютних надходжень до країни. Однак
вдосконалення, специфічні особливості управління виробництвом і фінансами підприємства та організації
потребують постійного розвитку теорії і методології аналізу фінансово-господарської діяльності. Глобалізація
туристичної діяльності, поява нових високоякісних послуг викликає посилення конкуренції серед туристичних
організацій.
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства можна класифікувати по критерію можливості
використання формалізованих процедур оцінки на: якісні (SWOT-аналіз, матричні методи, рейтинго-експертні)
та кількісні (індексний метод та його похідні, методи оцінки за часткою ринку, продукції та показником стану
підприємства). В залежності від характеру даних, взятих для проведення оцінки, всі методи можна поділити на
дві групи: методи, які використовують документально підтверджені дані (огляд статистичних даних, оцінка
звітності) і методи, які ґрунтуються на думці когось (соціологічні дослідження, експертна оцінка). Оцінку
конкурентоспроможності можна провести з урахуванням інтересів клієнтів, інвесторів, державних органів та
інших. Крім того, самі методи не обмежують вибір об`єктів, критеріїв, визначень вагомості показників. Можна
виділити декілька напрямів в оцінці конкурентоспроможності туристичних підприємств (рис.1).
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРЄМТВА

Оцінка послуг, що надаються

Конкурентоспроможністьздатність задовольняти
потреби суспільства

Оцінка результатів господарської
діяльності

Конкурентоспроможність підприємства
полягає в його здатності здійснювати
прибуткову господарську діяльність в умовах
конкурентного ринку

Оцінка ресурсів та потенціалів
підприємства
Конкурентоспроможність підприємства
– це здатність ефективно
використовувати ресурси, і нарощувати
вартість власного капіталу в
довгостроковому періоді

Оперативний підхід
Тактичний підхід
Стратегічний підхід

Рисунок 1 – Підходи до оцінки та цілі управління конкурентоспроможністю підприємства
Основним показником конкурентоспроможності підприємства на оперативному рівні є інтегральний
показник конкурентоспроможності послуг. На тактичному рівні конкурентоспроможність підприємства
забезпечується його спільним фінансово-господарським станом і характеризується комплексним показником
його стану. На стратегічному рівні конкурентоспроможність підприємства характеризується інвестиційною
привабливістю, критерієм якої є ріст вартості бізнесу.
Конкурентоспроможність володіє рядом характеристик, важливих при розробці методики її оцінки.
Вона має релятивістську природу, так як розглядається відносно конкретного ринку та конкретного аналогу. Їй
притаманний динамічний характер: конкурентоспроможність може досліджуватися та аналізуватися лише в
конкретний проміжок часу з урахуванням змін ринкової кон`юктури. Вона може проявлятися тільки на
недефіцитному ринку. Таким чином, методи оцінки, які не враховують діяльність конкурентів, можуть бути
недостовірними. Прикладом одного із таких методів є SWOT-аналіз (SWOT – абревіатура від слів strong
(сильний), worth (слабий), opportunities (можливості), threat (страх) ). SWOT-аналіз являє собою оцінку сильних
та слабких сторін організації, її зовнішніх можливостей та загроз. Крім вищезгаданих методів оцінки
конкурентоспроможності можуть бути використані й інші, наприклад, порівняння туристичних фірм по
векторам характеристик, або один із найбільш відомих – матричний метод, який був розроблений Бостонською
консалтинговою групою та запропонований Мак-Кінзі. Бажано проводити також анкетування споживачів з
метою виявлення якості наданих послуг.
Таким чином, вибір методів оцінки конкурентоспроможності туристичного підприємства залежить від
специфіки діяльності самого підприємства. Вони є універсальним інструментом оцінки ефективної діяльності
підприємства. Апробація даних методів буде висвітлена в наступних наукових статтях.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Гориславець К. О., студ., Загорянська О. Л., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ефективність туристичного бізнесу в першу чергу залежить від сукупності туристичних послуг та
якісного надання послуг рекреантам. До туристичних послуг, які приносять соціальний ефект та економічну
вигоду у туризмі можна віднести анімаційну діяльність. Головним завданням анімаційної діяльності є
залучення до активної взаємодії туристів, пожвавлення програм обслуговування і організації дозвілля [1].
В Україні питанням теорії та практики анімації в туризмі присвячені праці таких вчених: В. Кіфяка, О.
Любіцевої, Т. Сокол, В. Стафійчука, але увага питанню організації анімаційної діяльності в невеликих містах
майже не приділялася. Тому метою роботи є надання рекомендацій щодо перспектив розвитку й впровадження
у практику вітчизняної туристичної діяльності анімаційних програм та анімаційної діяльності у невеликих
містах.
Завдання анімаційного обслуговування — створити туристу комфортні умови, щоб він відчував себе
учасником програми і щоб відпочинок йому запам'ятався. Цього можна досягти на основі індивідуального
підходу в обслуговуванні кожного туриста [2].
Одним з найбільш потенційних та перспективних регіонів туризму в Україні є саме Полтавська
область. Вона налічує 169 територій та об'єктів природно-заповідного фонду: 46 заказників (11 - державного
значення), 92 пам'ятки природи (1 - державного значення), Устимівський дендропарк, 20 парків - пам'яток
садово-паркового мистецтва (4 - державного значення), 10 заповідних урочищ.
Для області перспективними є оздоровчий, пізнавальний, кінний туризм, сімейний відпочинок.
Стратегічна мета розвитку туризму в Полтавській області є створення нових та вдосконалення
існуючих анімаційних напрямків. Створення шоу-музеїв, тематичних парків, костюмованих свят зможе
збільшити кількість туристів у Полтавському регіону, а саме молоді. На основі вже існуючих музеїв ,
наприклад, такі як «Музей історія пожарної охорони», створювати шоу де туристи могли б подивитись на
представлені живі персонажі, мали можливість приміряти костюми. На основі Полтавського краєзнавчого
музею створювати анімаційні шоу-музеї, в яких туристів зустрічатимуть "живі" історичні персонажі .
Тематичні парки на сьогоднішній день є одними з найпопулярніших міст для туристів та являють собою
основну мету подорожі. Парк повинен забезпечувати різні заходи так, щоб відвідувачі хотіли відвідати їх та, що
більш важливо, повернутися до них знов.
В Україні об'єкти туризму з колоритними анімаційними програмами є найпопулярнішими осередками
масового внутрішнього й міжнародного туризм (наприклад, Музей народної архітектури у с. Пирогово, ярмарок
у с. Сорочинцях, фестиваль сільських мистецьких колективів України у с. Боромля та багато ін.).
Також треба зазначити, що створення таких видів анімаційної діяльності не вимагають значних витрат.
А забезпечувати створення будуть заклади дозвілля, культурно-освітні центри, об’єкти рекреації та самі
аніматори. Основні аспекти їх діяльності становлять: орієнтування на групові та індивідуальні потреби;
організаційні можливості (проектування, координування); інфраструктурне забезпечення, обладнання та
екіпірування; формування спеціального середовища; наявність кваліфікованого персоналу, спортивних
інструкторів, артистів, аніматорів [3].
Завдяки туристичній анімації відбувається залучення туристів до участі в культурно-пізнавальній
програмі подорожі, також це дає можливість створити усі умови для організації і відпочинку та досягнення
певного позитивного рекреаційного ефекту рекреантів. Тому, як і будь-яка інша діяльність на туристському
підприємстві, анімація має бути чітко спланованою, регламентованою, організаційно керованою і забезпеченою
матеріальними, фінансовими і кадровими ресурсами.
Таким чином, пожвавлення програми туру і урізноманітнення дозвілля повинні відбуватися на основі
максимального врахування інтересів туристів та активного їх залучення до діяльності, з метою значно
підвищити якість турпродукту і його сервісного забезпечення.
Виділені в роботі напрями анімаційної діяльності мають перспективи розвитку, оскільки здатні
виконувати такі завдання, як виховання, освіта, відпочинок, розвиток культури людини, формування
оптимістичного настрою, що має значний вплив на формування і розвиток особистості.
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РІВНЯ
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У формуванні цілісності суспільства та якісної визначеності велику роль відіграє культура. На сьогодні
однією з найбільших проблем суспільства є низький рівень обізнаності, тому кожна людина повинна
розвиватися, збільшувати свої знання, робити відкриття, розширювати свій світогляд. Саме туризм є одним з
найкращих способів пізнати навколишній світ та покращити соціально-культурний рівень суспільства.
Туризм є одиним із напрямів підвищення соціально-культурного рівня суспільства та налагодження
міжнародних відносин між державами, надходження іноземної валюти в банк інших країн.
Серед активних учасників у справі вирішення проблем соціально-культурного туризму чимало
вітчизняних учених-філософів, культурологів, таких як В. Пазенок, В. Федорченко, С. Горський, М. Цюрупа. У
своїх працях вони розглядають туризм як явище культури і чинник духовного розвитку особистості, виявляють
світоглядні аспекти туризму. Особливий інтерес являють праці англійського філософа Дж. Урі, швейцарських
та французьких авторів Г. Марселя, А. Оло, Ф. Депре, Ж. Фереоля, Ж.-П. Норека й інших, які стверджують
визначальну роль культури в розвитку міжособистісних і міжнародних комунікацій, етнічних і національних
культур [1].
Об’єктом дослідження являється загальні положення туристичної діяльності (туризму), її вплив на
розвиток соціально-культурного рівня.
Мета дослідження – з’ясувати роль та значення туристичної галузі відповідно до сучасних потреб
країни для забезпечення високого рівня знань для її громадян та подорожуючих.
Необхідно виявити провідні напрями впливу туристичної діяльності на соціально-культурний рівень
країни та причини, що їх обумовлюють.
Туризм є засобом соціалізації людини, під час туристичної подорожі відбувається процес засвоєння
індивідом системи знань, норм, цінностей, що дозволяє йому функціонувати як повноправний член суспільства,
який духовно освоює і духовно присвоює культуру світу. Туризм допомагає індивіду або групі засвоювати
ціннісні орієнтації і загальні норми поведінки, перетворювати їх у мотиви і діяльнісні принципи соціальної
активності У сфері туризму людина реалізує свої базові потреби, росте духовно, самоудосконалюється, а також
реалізує рекреаційні потреби, емоційні потреби, пізнавальні потреби, потреби у самореалізації [2].
З соціокультурного погляду туризм може відігравати у суспільстві як позитивну, так і негативну роль.
Наприклад, можливі сприяння взаємному порозумінню між народами, культурне збагачення, поштовх до
економічного розвитку регіону, інтерес туристів до культурної спадщини країни може викликати у відповідь
почуття гордості у місцевих жителів, стимулюючи їх зберігати свої національні традиції, ремесла; водночас
розвиток туризму може завдавати шкоди регіону – «розчиняти» самобутню національну культуру, негативно
впливати на традиційні норми та цінності тощо. У зв’язку з цим важливо дотримуватися балансу між кількістю
туристів та їх допустимою нормою, а також зважати на тип туристів, прийнятний для цього регіону [3].
Величина прямого соціально-культурного впливу пов’язана з розвитком туризму і визначається
різницею в соціально-культурних рівнях гостей і місцевого населення. Це і традиції, і релігія, і спосіб життя, і
норми поведінки, і звички, і багато іншого [4].
Культурний туризм – найкращий спосіб знайомства з іншою культурою. Гуманітарне значення
культурного туризму полягає у використанні його можливостей для розвитку особистості, її творчого
потенціалу, розширення горизонту знань. Прагнення до знання завжди було невід’ємною рисою людини.
Поєднання відпочинку з пізнанням життя, історії та культури іншого народу – одне із завдань, яку повною
мірою здатний вирішувати культурний туризм. Знайомство з культурою та звичаями іншої країни збагачує
духовний світ людини [5].
Туристичну галузь можна розглядати як один із напрямків спрямованого на подолання низької
обізнаності та перспективний розвиток соціально-культурного рівня суспільства. На сьогодні туризм являється
однією з найбільш розвинутих галузей, який дозволяє кожному подорожувати для пізнання культури, традицій
інших країн та підвищити свій рівень знань.
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Місце, роль та значення туризму важко переоцінити, адже індустрія туризму має важливе значення у
розвитку економіки країни. Готельний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є основним
чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні . Одним із найефективніших засобів залучення
гостей у готель є надання анімаційних послуг, які впливають на позитивну оцінку туристом роботи готелю в
цілому. Ці додаткові послуги готелю дозволяють зайняти клієнта таким чином, щоб пробудити в ньому
позитивні емоції, допомагають відчути задоволення від відпочинку в готелі й формують бажання повернутися в
цей готель неодноразово.
Декілька десятків років назад, поряд з багатьма визначними подіями і явищами в житті світового
співтовариства, туризм продемонстрував величезний стрибок у своєму розвитку. Очевидним фактом став
благотворний вплив туризму на розвиток соціально-культурних і освітніх зав’язків як усередині нашої держави,
так і в міжнародному масштабі. Все більшого значення на ринку туристичних послуг набуває культурний
туризм і один з його напрямків - анімація.
Сутність анімації та принципи її організації, розважальні й анімаційні заходи характеризували: С.
Байлик, І. Гаранін, В. Зорін та ін. Світовий досвід організації анімаційної діяльності досліджували Є. Мамбетов,
І. Петрова, Є. Яценко та ін.
Анімація – це своєрідна послуга, що має за мету підвищення якості обслуговування, і в той же час - це
своєрідна форма реклами, повторного залучення гостей, а також просування туристичного продукту на ринку
для підвищення прибутковості туристичного бізнесу, вважає Гаранін [1].
Але на сьогоднішній день анімація в готельних підприємствах України як особлива складова частина
організації дозвілля виходить на новий рівень застосування, дає змогу використовувати її в різноманітних
аспектах соціальної діяльності. Анімація може бути застосована як в готелях, парках, туристичних базах та,
наприклад, на пляжах [2].
У місті Кременчук рівень анімаційних послуг не набув широко поширення в місцях відпочинку, тому
студенти кафедри туризму КрНУ імені М. Остроградського виходять з пропозицією до місцевої влади щодо
організації анімаційних заходів в рекреаційних зонах міста (табл.1).
Таблиця 1 – Програма анімаційних заходів в рекреаційних зонах (на центральному пляжі) міста Кременчука
Час проведення
Назва заходу
9:00 – 10:00
Дитячі розважальні ігри
10:00 – 11:00
Спортивні естафети та водне поло
16:00 – 17:00
Гра у волейбол для дорослих
17:00 – 19:00
Розважальна дискотека
Треба зазначити, що застосування анімаційних послуг в регіонах, які потребують туристичної
активності споживача, надзвичайно потрібне. На прикладі міста Кременчука можна зробити висновок, що для
розвитку анімаційної діяльності є профільні спеціалісти, розроблені програми анімаційних заходів в
рекреаційних зонах. Таким чином, міська влада повинна звернути увагу на такий перспективний напрям
туристичної діяльності.
Отже, Україна в цілому, та місто Кременчук мають багато перспектив для розвитку активних форм та
технологій туризму. Для подальшого розвитку місцева влада повинна спиратися на іноземний досвід, а також
вводити анімаційну діяльність у інфраструктуру міста, що допоможе привернути увагу іноземних туристів.
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В умовах економічних змін туристична індустрія стикається з багатьма проблемами, які визначаються
ринковою ситуацією, сезонною нестабільністю попиту на туристичні послуги, жорсткою конкуренцією в галузі
та недостатністю фінансових ресурсів. Як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі успішність
розвитку туристичної індустрії визначається насамперед збалансованістю різних напрямів розвитку. У цьому
аспекті важко недооцінити величезну роль інфраструктури, яку для туристичної галузі мають комунікації,
транспортні послуги, суміжні підприємства індустрії туризму, що забезпечують доступ туристів до
туристичних ресурсів, їх належне використання в цілях туризму, а також життєдіяльність підприємств індустрії
туризму.
Важливість розробки стратегічних планів росту і розвитку організацій туристичної індустрії є
запорукою їх ефективного функціонування на ринку і підтримки конкурентоспроможності. Однією з провідних
проблем для вітчизняних підприємств в умовах соціально-економічної нестабільності є пошук сучасних засобів
організації управління, які забезпечували б посилення їх позиції на ринку готельних послуг. Пріоритетним
напрямком вирішення цієї проблеми є застосування новітніх механізмів стратегічного управління.
Стратегічне управління, як необхідна складова діяльності суб'єкта туристичної індустрії в сучасних
умовах, базується на загальних концепціях і положеннях, що мають місце і в інших сферах економіки, хоча і
відрізняється низкою особливостей у реалізації окремих стратегій. Аналіз управлінських стратегій на прикладі
готельного господарства надає можливість оцінити стан готельної сфери в Україні, її вплив на розвиток
індустрії туризму загалом, а також сформувати правильну та найефективнішу стратегію управління готельним
підприємством, ґрунтуючись на сучасному розвитку вітчизняної готельної галузі.
Готельна сфера – це основна складова туристичної індустрії за обсягом матеріальних і фінансових
ресурсів, кількістю зайнятих працівників, обсягом доходів у туризмі. Готельний сервіс містить комплекс послуг
для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму. Туристичні послуги, зокрема
в межах готельного обслуговування, створюються на принципах сучасної гостинності, що підвищує їх роль у
розвитку вітчизняного туризму, а також зумовлює необхідність професійної підготовки кадрів для
туристичного і готельного сервісу.
Ефективна діяльність підприємств у перспективі, забезпечення їх стабільної рентабельності та
конкурентоспроможності значно залежить від розробки стратегії управління підприємствами готельного
господарства, діючих у сучасних умовах. Ситуація ускладнюється з нестабільним зовнішнім середовищем,
неузгодженістю внутрішніх процесів готельних підприємств, неадекватними ринковими вимогами управління
господарською діяльністю. Для ефективної роботи підприємств готельного типу необхідне наукове
обґрунтування стратегій їх розвитку, які спираються на світовий досвід та вдалу практику вітчизняних
підприємств-лідерів.
Сучасний етап розвитку готельного бізнесу в Україні має достатньо проблем, які перешкоджають
становленню європейських стандартів якості послуг в готельних підприємствах. До основних належать:
невелика кількість готелів міжнародного класу; незначні обсяги інвестування у будівництво нових готелів;
недостатня кількість кваліфікованих фахівців у галузі управління підприємствами готельного господарства та
обслуговування; низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок відсутності корпоративних
стандартів управління якістю готельних послуг; високий рівень податків [1].
Зважаючи на прагнення України послідовно приєднатися до світового економічного співтовариства,
важливим завданням для внутрішнього ринку гостинності є пошуки та відбір стратегічних орієнтирів
збільшення конкурентних переваг, які нададуть можливість максимально задовольняти споживчі потреби,
підвищити рівень обслуговування і, як наслідок, сформувати необхідний рівень конкурентоспроможності
галузі.
Отже, основними напрямками стратегічного управління готельними підприємствами є орієнтація
готелю на привабливість готельних послуг, їх здійснення та прибутковість підприємства, досягнення
конкурентних переваг в довгостроковому періоді, які нададуть високу норму прибутку та стійке зростання
економічних показників. Розвиток ринкових відносин в Україні, отримання підприємствами готельного бізнесу,
що надають конкурентоспроможні та високоякісні послуги, права виходу на готельний ринок потребують
стабільного удосконалення підходів до стратегічного управління.
ЛІТЕРАТУРА
1. Мироненко Ю. Д. Оптимальное соотношение подсистем стратегического и оперативного
управления / Ю. Д. Мироненко // Корпоративные системы. – 2004. – № 6. – С. 5-9.

195
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Сучасна сфера міжнародного туризму швидко прогресує під впливом багатьох методів та прийомів,
властивих саме індустрії гостинності та туризму, а також таких факторів зовнішнього середовища, як політика і
право, економіка і фінанси, культура і соціо-демографічні зміни, розвиток торгівлі, транспорту, інфраструктури
та науково-технічного прогресу [1]. Туризм вважається однією з найбільших у світі галузей економіки. У
туристичній індустрії світу працює 250 млн. чол., ця сфера забезпечує 14 % валового національного продукту і
щорічно збільшується на 6 %. Туристів приваблюють стабільне політичне і соціальне середовище, природні,
історичні, культурні та релігійні пам'ятки, сприятливий клімат.
Міжнародний туризм успішно розвивається в промислово розвинених країнах світу з високими
доходами населення. Саме тому доход від міжнародного туризму забезпечують переважно мандрівники з країн
із високорозвиненою ринковою економікою. Встановлено, що туристичний потенціал певного регіону залежить
від таких чинників: доступності для потоку туристів з розвинених країн світу; кількісних та якісних
характеристик матеріально-технічної бази туризму; культурної, соціальної, політичної та географічної
привабливості.
Беручи до уваги темпи економічного розвитку Азійсько-Тихоокеанського регіону, ступінь концентрації
демографічного потенціалу і динаміку населення в найбільших країнах (Китай, Індія, Індонезія), а також
випереджуючі темпи розвитку міжнародного туризму, слід очікувати, що питома вага туристів, які прибувають
до певного регіону, суттєво збільшуватиметься. За прогнозними оцінками Європа утримає домінуючі позиції
(44,7 % від загального числа прибуттів). Азійсько-Тихоокеанський регіон вийде на друге місце (27,3 %),
залишивши позаду Америку (15,5 %), Близький Схід (10,7 %) та Африканський регіон (8,4 %). На основі даних,
запропонованих Всесвітньою Туристичною Організацією, виділені туристичні макрорегіони та визначена
динаміка чисельності міжнародних туристів за роками (рис. 1).

Рисунок 1 – Динаміка чисельності міжнародних туристів за регіонами
Аналіз стану сучасного міжнародного туризму дав можливість встановити, що сьогодні туризм є
однією з найбільших та динамічних галузей економіки, яка активно розвивається, має позитивну динаміку. Але
для свого подальшого розвитку потребує державної підтримки, спрощення туристських формальностей,
здійснення комплексних робіт з поліпшення матеріальної бази туризму, підготовки висококваліфікованих
кадрів для сфери туризму, максимального використання інформаційних і комунікаційних технологій,
проведення великомасштабних рекламних кампаній [2]. На сьогоднішній день сучасні тенденції розвитку
міжнародного туризму мають ряд вагомих показників, які і становлять загальну характеристику та оцінку
міжнародного туризму: інтенсивний розвиток політичного, культурно-пізнавального, ділового, тематичного та
пригодницького туризму; посилення конкуренції, що вимагає від туристичної галузі підвищення якості наданих
послуг, організації так званих поїздок «без турбот»; концентрації інвестицій і кооперації учасників ринку
туристичних послуг; збільшення частки витрат на подорожі з сімейних бюджетів; зростання популярності
індивідуального туризму тощо.
Таким чином, інтенсивний розвиток міжнародних туристичних зв'язків має на меті проведення
ефективної державної політики, завдяки якій туристична індустрія забезпечує зростання якості послуг,
стимулює розвиток людського капіталу, підвищує якість рівня життя, створює і вдосконалює інфраструктуру.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Машкевич Ж. В., магістр, Труніна І. М., д.е.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Діловий туризм відіграє найважливішу роль в розвитку національної економіки - сприяє її
інтеграції в світовий економічний ринок. Сучасний бізнес неможливий без
активного
обміну
інформацією, оволодіння новими технологіями, підвищення кваліфікації на всіх рівнях ділової освіти,
участі в міжнародних конгресах, семінарах, виставках тощо. Все це входить в сферу ділового туризму,
завдяки якому відбувається приплив нових ідей в економіку, завойовуються нові ринки, тобто
здійснюється прогрес.
За даними Всесвітньої ради подорожей та туризму (World Travel and Tourism Council) до
2021 року прогнозується зростання обсягу ділових поїздок у світі до $1,401 трлн., приватних подорожей до $4,603 трлн.; обсяг українського ринку ділових подорожей зросте до $6,116 млрд. [1].
Незважаючи на те, що прогнози розвитку ділового туризму в Україні в цілому позитивні,
залишається ряд невирішених проблем, які перешкоджають його розвитку. Серед них варто відмітити
відсутність необхідної статистичної інформації, нерозвинену інфраструктуру, невідп овідність ціни та
якості наданих послуг, відсутність ефективної маркетингової політики для просування ділового туризму
на зарубіжних ринках, недостатньо розвинену систему професійної підготовки та перепідготовки кадрів
для індустрії ділового туризму.
Крім того, враховуючи, що загальносвітовою тенденцією виступає переважне використання для
подорожей авіатранспорту (53 %), становище України за показником «Інфраструктура авіатранспорт у» може
істотно знизити приплив іноземних ділових туристів.
Діловий туризм в Україні має розвиватися на ґрунті особливої української національної
специфіки, на усвідомленому рівні відтворення національного середовища, певному колориті
й
атмосфері. Головне тут для країни, що приймає, є приязне ставлення ділових людей до України і бажання
відвідати її ще раз. На жаль, нинішні умови ділового туризму в Україні такого бажання в багатьох
випадках не викликають. Великий дефіцит у нашій країні і відповідних кадрів організації ділового
туризму. Необхідна підготовка висококваліфікованих працівників відділів конференц -сервісу готелів, які
були б здатні на відповідному рівні обслуговувати не лише форуми, конференції, семінари, конгреси,
презентації, а й організовувати корпоративні заходи культурно-розважального
напряму.
Крім
забезпечення гостей ділових форумів сучасною оргтехнікою, виходом в Інтернет, оперативною
поліграфією, слід організувати можливість здійснення фінансових розрахунків, ведення бізнесу. 3 цією
метою в номері такого клієнта має бути створений своєрідний міні-офіс.
Сучасний туризм із діловою метою стає найбільш перспективним видом туризму через свою
позасезонність, прогностичність, орієнтацію на клієнта з високим рівнем доходу.
Однією з тенденцій у діловому туризмі є формування спеціалізованих туристичних компаній на різних
видах туризму, і, зокрема, поява фірм, що займаються винятково бізнес-поїздками, проведенням виставок,
семінарів і конференцій за кордоном, а також фірм, що спеціалізуються на інтенсив -програмах.
На сьогоднішній день організацією ділових поїздок займаються чимало українських фірм.
Поступово зростає їх професіоналізм, напрацьовується досвід. Цей факт разом
зі
зростанням
міжнародних контактів вітчизняних бізнесменів сприяє повноцінному розвитку ділового туризму вже в
недалекому майбутньому.
Отже, для розвитку ділового туризму в Україні необхідна побудова партнерських відносин між
державою, міжнародними організаціями, підприємствами та навчальними закладами з метою
удосконалення системи збору статистичних даних за рахунок впровадження методології WTTC, переходу
засобів розміщення на європейську систему категоризації HORTEC, розробки і реалізації державної
політики, ефективної маркетингової стратегії для просування ділового туризму, а також розвитку системи
професійної підготовки та перепідготовки кадрів у сфері ділового туризму. Входження нашої держави до
дедалі більшої кількості міжнародних організацій, проведення європейських і світових форумів,
спортивних змагань і чемпіонатів дозволить Україні стати діловою туристичною державою світового
рівня.
ЛІТЕРАТУРА
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ
Леснікова Ю. І., студ.
Науковий керівник Скоробогатова Т. І., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Транснаціональні корпорації сьогодні є ефективною формою регіонального розвитку, організації
інноваційних процесів. Транснаціональні корпорації передбачають конкуренцію не окремих підприємств, а
їхніх об'єднань, які намагаються скоротити власні
витрати
завдяки
кооперації
[2].
За
допомогою транснаціональних корпорацій аналізують конкурентоспроможність держави, регіону чи галузі.
Аналіз аспектів і властивостей ТНК дав змогу сформулювати авторське трактування цього поняття у
рекреаційній сфері. Рекреаційний ТНК можна визначити як галузево-територіальне добровільне об' єднання
підприємницьких структур, що тісно співпрацюють з науковими установами, громадськими організаціями та
органами місцевої влади з метою підвищення конкурентоспроможності своїх рекреаційних послуг та сприяння
економічному розвитку регіону [2].
З огляду на еколого-економічні цілі рекреаційних регіонів, формування рекреаційної транснаціональної
корпорації, на нашу думку, забезпечить досягнення інтересів держави на регіональному рівні та інтереси самих
рекреаційних регіонів. Треба обов'язково зазначити, що суть цього утворення полягає у наданні рекреаційних
послуг і вдосконаленні взаємовідносин між партнерами, що характеризуються безперервністю та
взаємопов'язаністю [3]. Проте існує певна проблема в застосуванні стратегій діяльності рекреаційних
транснаціональних корпорацій. Структурні елементи, якими є підприємства рекреаційної сфери та суміжних
галузей, на різному рівні розвитку, що не дає змоги залучити єдину стратегію розвитку для всіх підприємств.
Транснаціональні корпорації як соціально-економічне утворення не виникають відразу. Становлення
транснаціональних корпорацій проходить певні етапи [1]:
‒
встановлення партнерських відносин між підприємствами;
‒
згуртування технологічно пов'язаних підприємств;
‒
залучення суміжних і підтримуючих організацій та інфраструктурних підприємств;
‒
ефективне використання економічного середовища;
‒
укладання угод про співпрацю.
Для спішної діяльності сучасної рекреаційної сфери не достатньо лише існування природних
рекреаційних ресурсів та об'єктів. Необхідний відповідний рівень і постійна модернізація транспортного
забезпечення, засобів зв'язку, банківської інфраструктури, торгової мережі, готелів тощо [2]. Все більший
інтерес з боку вітчизняних та іноземних рекреантів до вітчизняної рекреації в поєднанні з унікальними
природними рекреаційними ресурсами і умовами здатний підтримати сформований рекреаційний кластер, який
містить комплекс необхідних умов і ресурсів для найефективнішого функціонування рекреаційної галузі.
Кажучи про виникнення і розвиток міжнародного туризму не можна упускати з уваги чинники, що
впливають на формування туристичних поїздок. Особливо це стосується останнього після воєнного періоду
(четвертий етап), де розвитку було особливо інтенсивним і бурхливим. Будь-яке дослідження конкретного
району з метою розвитку в нім туризму винне, перш за все, виходити з визначення тих видів туризму, які
найбільшою мірою відповідатимуть специфіці цього району.
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Нині на державному рівні докорінно переглянуто ставлення до туристичної галузі. Туризм
проголошено одним з пріоритетних напрямків розвитку національної економіки. Ряд доручень Президента
України та Кабінету Міністрів України у черговий раз засвідчують, що туристичну галузь сприймають як
важливий чинник стабільного й динамічного розвитку регіонів та збільшення надходжень до бюджету.
Туризм істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське
господарство, виробництво товарів широкого вжитку та інші галузі, стимулює їх розвиток, сприяє зміцненню
позитивного іміджу області на території країни та за кордоном.
Визначення інтегруючої ролі туристичної галузі вимагає більш ефективного використання потенціалу
області та створення повноцінного туристичного продукту, що дасть можливість забезпечити значний внесок в
соціально-економічний розвиток області шляхом збільшення дохідної частини бюджету за рахунок податкових
надходжень, залучення інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов
для відпочинку мешканців і гостей області [1].
Забезпечити належну віддачу можливо лише за умови чіткої організації туристичної діяльності,
зміцнення існуючої та створення нової матеріально-технічної бази, залучення досвідчених і кваліфікованих
кадрів, тобто за умови правильної організації та ефективного управління туризмом із застосуванням
прогресивних маркетингових заходів просування туристичного продукту.
Логістика туризму – новітній науково-практичний напрямок, який досліджує логістичні особливості
туристичної галузі, зокрема прикладає логістичні засади до її геопросторової організації та управління.
Застосування логістичних засад в діяльності туристичних підприємств дозволяє значно підвищити
прибутковість туристичного бізнесу за рахунок скорочення витрат та підвищення рівня логістичної координації
всіх операцій з обслуговування туристів. Комплекс складових туристичної послуги охоплює засоби розміщення
та харчування туристів, їх транспортування та програмно-екскурсійне забезпечення, інформаційне та фінансове
обслуговування тощо. У функціональному аспекті як окрема туристична послуга, так і її компонентні складові
обов’язково передбачають логістичні функції постачання, виробництва та збуту. Логістичний підхід сприяє
вирішенню проблеми сталого розвитку туризму, збереження та відновлення ресурсної бази галузі; дозволяє
зменшити (а в ідеалі - виключити) ризики погіршення екологічної ситуації, зниження якості туристичних
послуг, що надаються, загрози здоров’ю та безпеці туристів, отже, може служити основою для визначення
стратегії сталого розвитку туризму в країні та її регіонах [2]..
Логістика туризму розглядається нами як складова логістики послуг, відповідно включає розгляд
особливостей та класифікації послуг, сутності та складу туристичних та готельних послуг, зростання значення
національного та міжнародного туризму, а також концептуальних основ логістики послуг. Теоретичні засади
логістики туризму передбачають висвітлення комплексної структури логістики туризму, особливостей
обслуговуючих потоків у логістиці туризму, а також базових понять цього напрямку. Розкриття логістичних
основ сталого розвитку туризму охоплює концепцію сталого розвитку туризму, принципову логістичну модель
розвитку галузі, характеристику логістичного потенціалу туристопотоку, ресурсної та матеріально-технічної
бази туризму, розгорнуту логістичну модель та логістичний аудит сталого розвитку туризму, а також приклади
застосування логістичного підходу в українському туризмі [3].
Вищевикладене розуміння структури та проблем логістики туризму з врахуванням геопросторового
виміру дозволяє нам запропонувати модерну, оригінальну та якісно нову концепцію змісту та особливостей
окремої навчальної дисципліни «Логістика туризму», яка, в свою чергу, є новим науково-практичним
напрямком, з яким туристична, географічна та педагогічна громадськість України ще не дуже ознайомлена, але
вже виявляє до нього зростаючу цікавість, інтуїтивно відчуваючи актуальність та високу ефективність
застосування логістичних підходів у туристичній індустрії.
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У XXI столітті інноваційна діяльність є ключовим важелем розвитку машинобудівних підприємств та
головною умовою їх конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному ринках.
Інноваційна діяльність спрямована на реалізацію інновацій з метою розширення асортименту,
підвищення якості, вдосконалення технології та реалізації продукції. Вона реалізується шляхом перебігу
інноваційних процесів, які на вітчизняних підприємствах є нестійкими. Виходячи з цього, виникає необхідність
у визначенні чинників впливу на інноваційні процеси машинобудівних підприємств. Таким чином, вибір теми
дослідження має актуальне значення.
У науковій літературі інноваційна діяльність суб’єктів господарювання постійно вивчається
зарубіжними та вітчизняними вченими. Вагомий внесок щодо виокремлення основних чинників впливу на
інноваційну діяльність машинобудівних підприємств зробили такі науковці: О.Б. Бойко [2], О.І. Волков [3],
С.В. Глухова [4], А.О. Касич [5], В.П. Морозов [6], Л.М. Христенко [7], М.В. Чорна [8] та ін.
Загалом, науковці виділять чинники зовнішнього (наприклад, економічна і політична ситуація держави,
стан ринку та ін.) і внутрішнього (ресурсний та інтелектуальний потенціал підприємства, науково-технічне та
матеріальне забезпечення та ін.) середовища, прямого (дотаційне фінансування, створення спеціальних програм
тощо) і непрямого впливу на підприємства(законодавчі норми, податкова та амортизаційна політика та ін.), що
пов’язані між собою. Систематизацію ключових чинників наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Систематизація позитивних та негативних чинників впливу на інноваційну діяльність
машинобудівних підприємств
Вплив
Чинники впливу на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств
1
2
Техніко-економічні:
1. Незадовільний фінансовий стан підприємства
2. Високі кредитні ставки
3. Високий економічний ризик
4. Висока вартість інновацій
5. Відсутність попиту на продукцію
6. Нерозвинена інноваційна інфраструктури
7. Зростання рівня інфляції
8. Відсутність матеріальної та науково-технічної бази
9. Нестача власних оборотних коштів
Організаційно-розпорядчі:
10. Відсутність технологічної інформації
11. Чутливість до впливу до світової фінансової кризи
12. Нестача інформації про нововведення
13. Потенційно великі витрати на нововведення
Перешкоджають 14. Недоліки організаційної структури управління підприємством
15. Недоліки існуючої форми влади
реалізації
16. Нераціональне використання власних виробничих потужностей
інновацій
17. Нестабільний моральний клімат колективу
18. Відсутність практики мотивації учасників інноваційних процесів
Політичні:
19. Недосконалість нормативно-правової бази
20. Неможливість дотримання стандартів
21. Нестача інформації про ринки збуту
22. Недостатність інституційного забезпечення інноваційної діяльності
23. Відсутність податкових пільг
24. Відсутність стимулювання розвитку машинобудівельної галузі
25. Відсутність фінансової підтримки держави
Соціально-психологічні:
26. Протест інноваційним процесам та скептичне ставлення до нового
27. Невідповідний рівень кваліфікації робітників
28. Тривалий термін окупності нововведень
29. Необхідність часу на підвищення кваліфікації працівників
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Техніко-економічні:
1. Достатній рівень ресурсного забезпечення інноваційної діяльності
машинобудівельного підприємства
2. Стійкий економічний стан машинобудівельної галузі
3. Наявність резерву грошових коштів
4. Форми власності
Організаційно-розпорядчі:
5. Заміна зношеного та застарілого обладнання
6. Використання передових методів організації господарської діяльності
Позитивно
7. Пошук резервів зниження витрат на інноваційну діяльність
впливають на
Політичні:
реалізацію
8. Наявність інноваційних дослідницьких установ
інновацій
9. Цільове фінансування
10. Створення державою необхідних умов для залучення інвестицій в інноваційну
діяльність
11. Підтримка державою інноваційних програм
12. Глобалізація
13. Міжнародний поділ праці
Соціально-психологічні:
14. Готовність та прагнення здійснення інновацій
15. Інновації як імідж машинобудівного підприємства
*складено автором на основі [1-8].
Отже, дослідивши та проаналізувавши праці вчених, автором було виділено позитивні та негативні
чинники. Відмітимо, що за ступенем впливу найбільш вагомими чинниками, які перешкоджають реалізації
інновацій є: по-перше, нестача власних оборотних кошів; по-друге, потенційно великі витрати на нововведення,
відсутність фінансової підтримки держави, тривалий термін окупності нововведень, високий економічний
ризик; по-третє, недосконалість нормативно-правової бази, відсутність попиту на продукцію, невідповідний
рівень кваліфікації робітників. Позитивно впливають на реалізацію інновацій машинобудівних підприємств: поперше, створення умов для залучення інвестицій в інноваційну діяльність; по-друге, підтримка державою
інноваційних програм; по-третє, достатній рівень ресурсного забезпечення інноваційної діяльності.
На основі запропонованого поділу чинників (перешкоджають реалізації та позитивно впливають на
реалізацію інновацій), для підвищення результативності і розвитку машинобудівних підприємств, можна
визначити пріоритетні напрями впливу.
Автором пропонується систематизувати негативні та позитивні чинники на групи: техніко-економічні,
організаційно-розпорядчі, політичні та соціально-психологічні. Даний підхід дозволить більш повно визначити
поточні тенденції, проблеми, загрози і можливості розвитку інноваційної діяльності. Перспективою подальших
досліджень є аналіз стану інноваційної діяльності машинобудівних підприємств.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В умовах ринкової економіки основним завданням будь-якого підприємства є підвищення ефективності
виробництва, забезпечення нормальної безперебійної поточної діяльності та зниження ризику
неплатоспроможності. Ліквідність підприємства, тобто його здатність у встановлені терміни виконувати свої
фінансові зобов’язання, забезпечується завдяки достатньому та своєчасному надходженню грошових коштів, а
також їх ефективному використанню. Управління грошовими потоками значно впливає на кінцевий результат
фінансово-господарської діяльності підприємства, тому кваліфіковане управління дає можливість зацікавленим
особам приймати оптимальні управлінські рішення.
Велика увага до управління грошовими потоками обумовлена необхідністю:
1) ефективного управління оборотним капіталом (оцінки короткострокових потреб у наявних грошах та
управління запасами);
2) планування часових параметрів капітальних витрат;
3) управління капітальними потребами (фінансування за рахунок власних коштів або кредитів банку);
4) управління витратами та їхньою оптимізацією для більш раціонального розподілу ресурсів
підприємства у процесі виробництва та управління економічним зростанням [1].
Теоретичні та практичні питання управління грошовими потоками вивчали вітчизняні вчені:
О.В. Майборода, В.А. Харченко, Т.В. Литвинчук, С.І. Надточій, Н.С. Барабаш та інші. Але залишилося ще не
вирішене ними питання побудови оптимальної системи управління грошовим потоком, який би враховував
стратегічні цілі підприємства.
Грошовий потік є динамічним явищем, що характеризується безперервним рухом грошових коштів від
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Нерівномірність та незбалансованість таких надходжень
може спричинити надлишок або дефіцит грошових коштів.
Управління грошовими потоками підприємств – це складний неперервний циклічний процес. Під
циклом управління грошовими потоками розуміється система послідовних етапів багаторазово повторюваного
процесу прийняття і реалізації стратегічних та оперативно-тактичних рішень з управління грошовими
потоками.
Особливу увагу при формуванні системи управління грошовими потоками слід звернути на фактори,
від яких залежить якість її побудови (табл.1).
Система управління грошовими потоками включає сукупність різних підрозділів підприємства, цілей,
завдань, етапів та інструментів управління. Авторами запропоновано наступну схему системи управління
(рис.1).
Перший етап включає в себе заходи з організації повного, систематичного та достовірного обліку
грошових коштів та їх еквівалентів. Крім цього має вчасно і в встановленій формі формуватись оперативна та
фінансова звітність, яка в подальшому є джерелом для прийняття рішень фінансовими менеджерами
підприємства.
Кон’юктурні

кон’юнктура
товарного
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кон’юнктура
оподаткування
підприємства
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Таблиця 1 – Фактори впливу на грошові потоки підприємства
Техніко-економічні
Ділової активності
Організаційноуправлінські
місце підприємства
фінансовий менталітет
життєвий цикл
на ринку
власників і менеджерів
підприємства
конкретних товарів
підприємства
рівень управління
довжина
географія ділових
дебіторською
операційного циклу
відносин
заборгованістю та
виробничими запасами
репутація
організація та
підприємства як
проведення
енерготрудомісткість
партнера
маркетингової діяльності
та ресурсозатратність активність
наявних технологій
інноваційносистема здійснення
інвестиційної
розрахункових операцій
діяльності
конкурентосезонність
спроможність
організація та
виробництва і
продукції
проведення
реалізації продукції
закупівельної діяльності
вартість капіталу
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Регулятивні
правове
забезпечення
стан державної
економіки

доступність
фінансового
кредиту
можливість
залучення засобів
державного
цільового
фінансування

Аналіз грошових потоків включає в себе показники структури та динаміки зміни грошових коштів та їх
еквівалентів, показники ліквідності та платоспроможності. Цей етап дає змогу дослідити ефективність
використання та розподілу грошових потоків, вчасно виявити їх дефіцит та надлишки.
Розрахунок оптимального рівня грошових коштів дає можливість проводити ефективну фінансовогосподарську діяльність.
На основі проведених досліджень у другому етапі формується політика стосовно оптимізації грошових
потоків, яка надає змогу підтримувати фінансову рівновагу. Вона досягається за умови, якщо попит
підприємства на грошові кошти дорівнює його пропозиції (наявним грошовим коштам у кожний період часу).
У процесі оптимізації грошових потоків у часі використовуються два основні методи - балансування і
синхронізація. Балансування грошових потоків спрямовано на згладжування їхніх обсягів у розрізі окремих
інтервалів розглянутого періоду часу. Синхронізація грошових потоків заснована на коваріації позитивного і
негативного видів грошових потоків. У процесі синхронізації повинне бути забезпечене підвищення рівня
кореляції між цими двома видами.
Наступним етапом є планування грошових потоків, яке є втіленням рішень та умов політики
оптимізації. План має містити прогнози стосовно валового та чистого грошового потоку від кожного з видів
діяльності підприємства. На основі плану фінансовою службою складається платіжний календар, при цьому
планові показники бюджету руху грошових коштів розбиваються по місяцях або більш дрібних періодах.
Завдяки контролю вчасно можуть бути виявлені відхилення від плану, які були спричинені
внутрішніми чи зовнішніми факторами впливу. Якщо виникає потреба, то в план вносять необхідні доповнення
та виправлення.
Зовнішнє середовище

Підприємство

Внутрішнє середовище

Бухгалтерія

Показники, що
характеризують
або мають вплив
на об’єкт
управління (дані
фінансової та
статистичної
звітності, дані
бухгалтерського

Фінансова служба

1. Формування цілей управління:
- формування місії;
- визначення довгострокових цілей;
- визначення короткострокових цілей

Правління підприємства,
аудитори підприємства

Контроль за
дотриманням плану та
виконанням
поставлених завдань.

2. Визначення поточних завдань

3. Етапи (стадії) управління:
- аналіз грошових потоків підприємства;
- розрахунок оптимального залишку грошових коштів;
- оптимізація грошових потоків:
а) синхронізація;
б) балансування;
- планування
а) прогнозування;
б) формування програми управління;
в) безпосереднє планування у розрізі різних видів;
- формування платіжного календарю;
- виконання плану.

Рисунок 1 – Система управління грошовими потоками підприємства
Отже, ефективність управління грошовими потоками визначається синхронізацією надходжень і
виплат, підтримкою постійної платоспроможності підприємства та раціональним використанням фінансових
ресурсів, які формуються із внутрішніх та зовнішніх джерел.
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РОЛЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРОЦЕДУРІ
Зеленська В.В., студ.
Науковий керівник Ткаченко І.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Бухгалтерський облік є важливою складовою господарського обліку. Він являє собою систему
впорядкованої інформації, яка відображає як окремо активи та джерела їх утворення, так і в цілому кожну
господарську операцію. Жодне підприємство не може існувати без наявності облікової системи даних. Адже,
всі господарські операції повинні бути відображені в документах, які підтверджують факт їх здійснення.
Сукупність облікових даних реєструють відповідно до методу документації, який є підґрунтям для
правильності показників та введених даних.
Актуальність даної теми полягає в тому, що документація даних, як метод бухгалтерського обліку, є
невід’ємною складовою ефективної діяльності підприємства. У сучасних умовах застосовуються нові правила,
норми та методи ведення документації облікових даних. Адже завдяки оновленням, застосуванням новітніх
технологій, метод документації можна оптимізувати. Цим самим сучасні інновації дають змогу покращити
систему облікової реєстрації для більш зручного використання та точності облікових показників. Тому
документація в сучасній обліковій процедурі є актуальною на сьогодні.
Метою даного дослідження є такі складові: проаналізувати місце документації в системі обліку даних
на підприємстві, з’ясувати зміни, які відбулися в процесі документації завдяки впливу новітніх технологій та
виявити роль документації в сучасній обліковій процедурі.
Діяльність кожного підприємства неможливе без існування системи обліку та реєстрації даних. Вона
повинна бути ефективною, упорядкованою та регламентованою відповідно до законодавчо нормативних актів
України. Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності визначає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1].
Система обліку даних здійснюється на основі зібрання первинної інформації, яка є важливою
складовою в ефективності прийняття управлінських рішень. Реєстрація первинних даних відображається в
відповідних документах. Вони є основним джерелом оформлення облікової інформації. Обробка, зберігання та
видача документів забезпечується методом первинного спостереження даних, який має назву документація.
Документація – це спосіб оформлення господарських операцій відповідними документами, призначений для
первинного спостереження за господарськими операціями як обов'язкова умова відображення їх в обліку. Вона
відіграє вагому роль в діяльності підприємства. Адже під її впливом здійснюється не тільки реєстрація і
систематизація облікових даних стосовно здійснених операцій, а й контроль системи управління користувачів
цієї інформації. Тому метод документації є важливим аспектом у прийнятті правлінських рішень. Таким чином,
кожна операція підтверджує реально здійсненні процеси на підприємстві [2].
В сучасних умовах створюються нові методи та способи реєстрації даних, що дає змогу покращити та
оптимізувати процес обліку на підприємстві. Адже за допомогою них можна досягти кращих результатів та
прискорити діяльність виробництва. Вони мають значний вплив та вносять нові зміни в документальне
оформлення всіх господарських операцій. Метод документації в сучасній обліковій процедурі характеризується
наступними особливостями:
- покращена система зібрання первинних даних та скорочення часу на знаходження потрібних
документів;
- модернізація засобів обробки, передачі та оформлення документів, що спрощує співпрацю суб’єктів
господарювання щодо уточнення незрозумілих даних чи інших проблем, що виникають;
- наявність жорстко регламентованої системи збереження облікової інформації;
- здійснений постійний контроль як за окремим підрозділами, та і за фінансово – господарською
діяльністю в цілому;
- прискорене оформлення облікових документів для обміну та передачі документів користувачам для
прийняття відповідних рішень;
- підвищення рівня автоматизації.
Виходячи з цього, бачимо, що незважаючи на новітні впровадження в систему обліку, документація не
втрачає своєї вагомості , а набуває ще більшого розвитку та оновлення. Саме новітні технології полегшують та
покращують діяльність на підприємстві. Тому кожне підприємство повинно пристосовуватися до новітніх
впроваджень для створення оптимальної системи фінансово – господарської діяльності.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ
Шило Ю.С., студ.
Науковий керівник Глухова В.І., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ефективне використання основних фондів та виробничих потужностей має важливе значення для
аналізованого підприємства, оскільки сприяє зменшенню потреб у введенні в експлуатацію нових виробничих
потужностей, веде до збільшення обсягів випуску продукції, покращенню фінансових результатів.[1]
Проблему ефективності використання основних засобів досліджували ряд вчених, серед яких можна
виділити: Бондар Н.М., Кругляк Б. С., Зайцева О. Б., Ковальов А. І.,. ,Подольська В.О., Яріш О.В. та інші.
При аналізі обсягу, структури та динаміки основних засобів необхідно враховувати, що різні види
основних засобів беруть неоднакову участь у процесі господарської діяльності підприємства. Виробнича
потужність визначається лише величиною промислово-виробничих основних засобів. Невиробничі основні
засоби у виробництві безпосередньої участі не беруть, а лише обслуговують культурно-побутові потреби
коллективу [2]. етальніше розглянемо основні засоби виробничого призначення ПАТ «Укртатнафта».[2]
Результати проведеного аналізу складу, структури та динаміки основних засобів даного підприємства
наведено в табл. 1.[3].
Таблиця 1 – Аналіз склад, структури та динаміки основних засобів ПАТ «Укртатнафта» за 2013-2015 роки,
тис. грн.
Абсолютне
Показник
2013 рік
2014 рік
2015 рік
відхилення (+,-)
2015р. до 2013р.
∑
%
∑
%
∑
%
∑
%
1211612
100,00
1307016
100,00
1210614
100,00
-998
-1,00
Усього
основних
засобів,в т.ч.
будівлі та
593583
48,99
571650
43,74
513022
42,38
-80561
-13,6
споруди
машини та
501578
41,40
593309
45,39
620869
51,29
119291
23,8
обладнання
транспортні
8405
0,69
11200
0,86
9953
0,82
1548
18,4
засоби
Інші
108046
8,92
130857
10,01
66770
5,51
-41276
-38,3
Як видно з таблиці 1, загальний обсяг основних засобів на ПАТ «Укртатнафта» за 2013-2015 роки
зменшився на 998 тис. грн., що відбулося переважно за рахунок зменшення таких складових як: будівлі та
споруди на 80561 тис. грн. та інших основних засобів на 41276 тис. грн. Водночас відбулося збільшення
активної частини основних засобів, що є позитивним моментом.
Аналіз ефективності використання основних засобів ПАТ «Укртатнафта» засвідчив зниження
фондомісткості за 2013-2015 роки на 0,02 тис. грн., або на 15,4%, , збільшення фондовіддачі основних засобів
на 17,0% (з 7,65 до 8,95), а ткож зростання фондоозброєності на 18,8% ( з 539,5 до 641,1 ).
Політика управління основними засобами являє собою частину загальної фінансової стратегії
підприємства, що полягає в забезпеченні своєчасного їх відновлення і високої ефективності їх використання.
Для реалізації стратегічних завдань підприємству доцільно:
забезпечити певний темп розвитку і підвищити ефективність виробництва за рахунок інтенсифікації
відтворення та кращого використання діючих основних засобів;
здійснювати розширене відтворення основних засобів за рахунок: технічного переозброєння діючого
підприємства; реконструкції виробництва; розширення виробничих потужностей інноваційного спрямування з
метою забезпечення випуску високотехнологічної та конкурентноспроможої продукції, покращення фінансових
результатів діяльності підприємства.
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ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ДО ПОЛЬЩІ НА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ
Капленко Т.С.
Науковий керівник Крот Л.М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На розвиток економіки будь-якої країни значною мірою впливають міграційні процеси. Не є
виключенням і Україна. Для нашої економіки це становить серйозну загрозу, адже щорічно збільшується
кількість емігрантів до країн з вищим рівнем життя, що мають спільний кордон з Україною, зокрема, до
Польщі. Спостерігається тенденція до збільшення кількості молоді, яка їде здобувати освіту до Польщі, а потім
залишається там працювати. Така тенденція негативно впливає на ринок праці України.
Відповідно до проведених досліджень в рамках проекту МОМ у 2014-2015 рр., обсяг трудової міграції
склав 700 тис. громадян України. Основними країнами призначення для міграції були – Польща, Російська
Федерація, Чеська Республіка та Італія. З них у Польщі 95346 осіб довгострокових мігрантів і 45737 осіб –
короткострокових мігрантів [2].
За даними щорічного моніторингу кількості студентів, які навчаються за кордоном, що здійснюється
аналітичним центром CEDOS, у 2014/2015 рр. складає 47724 громадян України. З них найбільше в Польщі –
15000 [1].
Основними причинами міграції є:
– високий рівень безробіття, низька заробітна плата та відсутність достатньої кількості вільних робочих
місць.
– економіка України значно відстає, у порівнянні з іншими.
– високий рівень цін.
Через високий рівень міграції в економіці України існують такі проблеми:
– втрата найбільш конкурентоздатної частини робітників;
– сповільнення науково-технічного розвитку в зв’язку з міграцією вчених, що знижує розвиток, в тому
числі й економічний, підприємств;
– зниження рівня податкових надходжень у державний бюджет [3].
Проведені дослідження показали, що доходи мігрантів, що надходять до України, становлять 0,4-0,5%
ВВП на рік, їх вплив на зростання ВВП незначний. Тож можна зазначити, що основний ефект міграції –
зменшення рівня бідності, тому її не можна розглядати як засіб прискорення економічного розвитку.
Реальний український ВВП у 2016 році був у 4 рази менше за польський, а в 2017 році різниця може
скласти 6-7 разів. Значна кількість українських мігрантів допомогла стримати зростання заробітної плати у
Польщі. Центральний банк Польщі зміг зміцнити стабільні процентні ставки – 1,5%. А при такому
економічному зростання в 2017 році держава прагне досягти позначки у 3%. На даний момент кількість
українських робітників у Польщі перевищує 1,3 млн. За прогнозами, протягом 20 років Польща потребуватиме
5 млн робочих місць.
Польща у своєму економічному розвитку акцентує увагу на внутрішній ринок – середній і малий бізнес
(включаючи фермерів), що виробляють половину ВВП. На противагу, в Україні досі немає чіткої стратегії
економічного розвитку. Влада намагається покрити всі існуючі борги та знаходиться в пошуку нових джерел
кредитування. Великі підприємства не прагнуть модернізовувати своє виробництво, залучати нові технології,
що могло б призвести до попиту нових спеціалістів та збільшенню економічного зростання. Держава не
підтримує малий бізнес, що не дає йому можливість розвиватися. Українська економічна політика не
зорієнтована на внутрішній ринок, не зацікавлена у випуску конкурентоспроможних товарів на світовому
ринку [2]. Тому основними заходами для зменшення відпливу трудової сили за кордон можуть бути:
– внесення змін у технології виробництва та його розвиток;
– зробити доступними кредити для розвитку власного малого бізнесу;
– зниження рівня тіньової економіки;
– виготовлення товарів, які б допомогли вийти Україні на світовий ринок;
– збільшення робочих місць та рівня заробітної плати.
Отже, через негативну ситуацію в економіці нашої держави відбувається колосальний відплив робочої
сили та високий рівень освітньої міграції. Внаслідок цього Україна втрачає висококваліфікованих та молодих
спеціалістів, що знижує прогресивний економічний розвиток. Для усунення цих проблем потрібно
стимулювати повернення своїх співвітчизників, залучати передові технології у власне виробництво та
врегульовувати міграційні процеси.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТОСТЮ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Мирошниченко К.О., студ.
Науковий керівник Циган Р.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Аналіз останніх досліджень показує, що науковці цікавляться питанням управлінням собівартістю
продукції, а саме: О. Хринюк, Н. Вернигора [1] у своїй роботі розглянув сучасні системи управління
собівартості, В.О. Однолько [3] оптимізацію витрат харчового виробництва, а також В.І. Несвет [2] звернув
свою увагу на концепцію управлінням собівартістю, О.С. Явтушенко [4] пропонує у свої роботі шляхи
зниження собівартості продукції.
Деякі з них концентрують свою увагу на проблемі зниження витрат, інші на виборі оптимального
методу калькулювання собівартості продуктів. Але, на думку автора, велике значення для ефективного
управління витратами, що впливають на собівартість має вибір якісної та найбільш доречної системи
управлінського обліку на підприємстві.
Система управлінського обліку представляє собою систему численних взаємопов’язаних частин, що
тісно функціонують одна з одною.(Рис.1.)
Система управлінського
обліку
Оперативне
планування

Стратегічне
планування

Оперативне
прогнозування

Бюджетування

Контролінг

Управлінський
аналіз

Рисунок 1 – Складові системи управлінського обліку
узагальнено автором за джерелом [5]
На систему управлінського обліку впливає велика кількість факторів, а саме:
- нормативно-правове регулювання обліку;
- облікова політика підприємства;
- наявність розробленої стратегії управління;
- рівень кваліфікації управлінського персоналу, та ін.
Управління собівартістю продукції підприємства – планомірний процес формування витрат на
виробництво всієї продукції, собівартості окремих її видів, організації та контролю за виконанням завдань зі
зниженням собівартості продукції, виявлення резервів для цього [1].
Сучасні системи управління собівартістю здебільшого зорієнтовані на формування тієї чи іншої
системи обліку собівартості продукції, запровадження якої недостатньо для ефективного функціонування
підприємств. Підвищення ефективності їх діяльності значною мірою залежить від управління рівнем
собівартості продукції.
Процес управління собівартістю продукції є досить складним процесом, який складається з п’яти
елементів, які зображено на рис.2.
До складу цих елементів входять [2]:
1. Організація обліку витрат виробництва та обігу. На підприємствах зорганізується облік за
економічними елементами витрат, та об’єктами калькуляції, за місцями виникнення витрат та центром
відповідальності. Основна мета організації обліку полягає у створенні інформаційної бази для здійснення
аналізу собівартості та прийняття управлінських рішень;
2. Аналіз собівартості продукції. Аналіз проводиться з метою визначення ступеня раціональності
витрат та оцінки впливу факторів на обсяг собівартості продукції. Він також є інструментом пошуку резервів
економії витрат виробництва та обсягу;
3. Нормування витрат матеріальних та трудових ресурсів. Цей елемент процесу управління
собівартістю продукції є також елементом процесом управління матеріально – технічним постачанням та
управління трудовими ресурсами;
4. Планування собівартості продукції. Проводиться з метою визначення планової собівартості окремих
виробів та планової собівартості валової та товарної продукції;
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5. Визначення шляхів та розробка заходів щодо зменшення собівартості та підвищення ефективності
витрат виробництва та обігу.
Усі елементи процесу управління собівартістю продукції тісно пов’язані між собою і утворюють
відповідну систему управління.
Елементи процесу управління
собівартістю
Управлінський облік витрат виробництва продукції
Аналіз собівартості продукції
Нормування витрат матеріальних та трудових ресурсів
Планування собівартості продукції
Визначення шляхів та розробка заходів щодо зменшення собівартості та
підвищення ефективності витрат виробництва та обігу
Рисунок 2 – Елементи процесу управління собівартістю
Для зменшення собівартості керівництву необхідно вдатися до наступних заходів:
- Постійно вдосконалювати процес виробництва, впроваджувати нову техніку, технології;
- підвищувати продуктивність праці;
- знижувати витрати сировини та матеріалів на виробництво одиниці продукції шляхом використання
прогресивних видів матеріалів;
- скоротити витрати на обслуговування виробництва та управління;
- слідкувати за дотриманням режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності
підприємства;
- скорочувати втрати від браку шляхом вивчення причин браку;
- скорочувати кількість відходів та знаходити можливості для їх використання у виробництві.
Важливим чинником прийняття рішення у процесі регулювання витрат виробництва є вибір
альтернативи, яка дозволяє звести до мінімуму втрачені можливості[3]. Для цього підприємство повинно
використовувати такі виробничі технології, при яких один і той же обсяг готової товарної продукції
забезпечується з найменшими витратами факторів виробництва. При цьому, однією з основних проблем
управління зниженням витрат є підготовка інформації для внутрішніх користувачів, необхідної для прийняття
ними ефективних управлінських рішень, і своєчасного доведення цієї інформації до керівництва підприємства.
Прийняття оптимальних рішень стає найважливішим інструментом для зниження витрат і забезпечення
ефективної роботи підприємства. Отже, у процесі управління зниженням витрат керівництву підприємства слід
особливо звернути увагу на оптимальність прийнятих рішень.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Крупник Я.І., Алєксєєнко А.С., студ., Вірбулевська О.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проблема ризику й доходу є однією з ключових концепцій у фінансовій і виробничій діяльності
суб'єктів ринкових відносин.
Під «ризиком» прийнято розуміти ймовірність втрати підприємцем частини своїх ресурсів, ймовірність
недоодержання появи додаткових витрат у результаті проведення визначеної фінансової і виробничої стратегії.
Сутність ризику складається в можливості відхилення отриманого результату від запланованого. Ризик як
елемент господарського рішення може бути визначений у такий спосіб — це ситуативна характеристика
діяльності будь-якого суб'єкта ринкових відносин, що відображає невизначеність її результату і можливі
несприятливі (або сприятливі)наслідки у випадку неуспіху (або успіху) [1].
Ризик є невід’ємною складовою будь-яких економічних процесів. Це пов’язано з тим, що у загальному
ризик може бути і як ознакою невизначеної ситуації у навколишньому середовищі, так і необхідністю вибору
певного напрямку щодо досягнення поставлених цілей деякого економічного агента. Тож функціонування будьякого суб’єкта господарювання в економічному житті суспільства є об’єктивною умовою щодо застосування
відповідних методів ризик-менеджменту в його повсякденній діяльності.
Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає
конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі
гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами
[3].
Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта
економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків.
Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова
звітність - обов'язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов'язані аналізувати свою фінансову
діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.
Аналіз факторних умов розвитку фінансового ризик-менеджменту та його методичних основ дозволив
визначити, що ризик, який виникає у фінансовій сфері діяльності різних економічних агентів, є не лише
взаємозалежним, але й супроводжує всі економічні процеси діяльності суб’єктів господарювання, їх відносини
між різними учасниками ринку. Це сприяло обґрунтуванню того, що ризик фінансової сфери діяльності
підприємств слід розглядати більш широким, аніж ризик лише фінансової діяльності суб’єкта господарювання
[2].
Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної
інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на етапах
розвитку підприємства.
В цілому до проблем формування ринку в нашій країні можна віднести:
- організаційно-правові (відсутність чіткої державної політики в сфері страхування; неповну і часом
неузгоджену нормативно-правову базу; недостатній рівень державного регулювання і контролю за страховим
ринком; непослідовність дій щодо організації державного нагляду за страховою діяльністю);
- економічні (низький платоспроможний попит юридичних і фізичних осіб на окремі товари та послуги
послуги; нестача бюджетних коштів для організації та підтримка підприємств);
- функціональні (тривалого позитивного досвіду роботи з клієнтами; низькі рівні менеджменту і
маркетингу на ринку; недосконала інфраструктуру ринку);
- кадрові (недостатній професійний рівень спеціалістів, що працюють на підприємстві; відсутність
жорстких кваліфікаційних вимог до них; нестача кваліфікованих менеджерів, андерайтерів, актуаріїв,
диспашерів, експертів, фінансистів, бухгалтерів, юристів, суддів і програмістів);
- інформаційно-аналітичні (недостатність наукових досліджень щодо формування й розвитку ринку;
неналежне інформаційне і консалтингове забезпечення діяльності).
Розвиток бізнесу має передбачати комплексне вирішення низки питань, як то:
- забезпечення стабільності розвитку ринку;
- запобігання використанню системи для тінізації доходів, ухилення від оподаткування та виведення
капіталів за кордон;
- формування адекватної системи фахової підготовки і сертифікації фахівців;
- підвищення рівня культури населення та запровадження ефективних організаційно-правових
механізмів захисту інтересів споживачів послуг.
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1. Úvod
Dôležitým nástrojom regulácie národných ekonomík sú štátne rozpočty. Príjmy štátneho rozpočtu sú tvorené
prevažne daňovými príjmami, z ktorých štát následne zabezpečuje plnenie svojich základných funkcií. Dane sú štátom
určené povinné platby, ktoré daňové subjekty musia zaplatiť štátu v stanovenej výške a vo vopred určenom termíne. V
súčasnosti prevláda trend napĺňania štátneho rozpočtu hlavne príjmom z nepriamych daní, t.j. prostredníctvom dane z
pridanej hodnoty a selektívnych spotrebných daní. Pri skúmaní rozsahu daňových únikov v Slovenskej republike sa
zameriame na daň z pridanej hodnoty (ďalej DPH), ktorá má nezastupiteľné miesto v procese napĺňania štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky, keďže podiel daňových príjmov z titulu DPH sa na celkových príjmoch štátneho
rozpočtu v roku 2016 pohyboval na úrovni 55 % (podľa údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky).
2. Teoretické východiska skúmanej problematiky
Z viacerých teoretických definícií daňových únikov sa nám javí ako najkomplexnejšia (v najširšom slova
zmysle) tá, ktorá označuje daňový únik ako výsledok celkového ekonomického správania sa daňových subjektov, ktoré
je orientované na zníženie, resp. anulovanie daňovej povinnosti daňového subjektu (občana, živnostníka, podniku) voči
štátu, a to na legálnom alebo nelegálnom princípe. V užšom slova zmysle ide o určitú formu porušenia zákona nelegálny daňový únik (Sopková, 2002, s. 114). Nelegálny daňový únik môže mať podobu:
a) daňovej defraudácie – pri zatajení určitej časti majetku daňového subjektu,
b) daňovej malverzácie – pri zatajení príjmov,
c) nadhodnotenia daňových výdavkov.
Naproti tomu vyhýbanie sa daňovej povinnosti chápeme skôr ako šikovné využitie možností, ktoré ponúka
daňová legislatíva - legálny daňový únik (tax avoidance). V oboch prípadoch však ide o krátenie daňovej povinnosti.
Tax avoidance predstavuje v podstate legálne aktivity, ktoré vedú k minimalizácii odvedenej dane a mohli by sme ich
nazvať efektívnou daňovou optimalizáciou. Prostriedkom tejto daňovej optimalizácie je využívanie všetkých
dostupných zákonných ustanovení vrátane uplatnenia všetkých výnimiek a daňových úľav, mnohokrát však tiež
využitie medzier v daňových zákonoch a súvisiacich predpisoch. Tax avoidance môže byť na jednej strane výsledkom
využitia zákonných úprav, ktoré vláda priamo zamýšľala a domyslela ich dosah, na druhej strane však môže ísť o
neúmyselné pochybenie, ktoré tvorcovia legislatívy nezamýšľali. Na rozdiel od tax avoidance predstavuje tax evasion
nelegálnu činnosť, za ktorú môže byť platiteľ dane stíhaný. Miera postihu závisí na rozsahu neodvedenia alebo
skrátenia dane a na to, či bolo dokázané úmyselné prekročenie zákona. Väčšina odhalených tax evasion býva potrestaná
vyrubeným penále alebo pokutou od daňového úradu. Je ale nutné podotknúť (Tichá, 2007), že nie všetky úniky v tejto
kategórii sú automaticky zámernou, podvodnou činnosťou, mnohé sú výsledkom neznalosti a neúplnej informovanosti,
či nadmernej neprehľadnosti daňových zákonov. Daňové úniky podľa Harumovej a Kubátovej (2006, s. 92-93) majú
najčastejšie podobu účtovných manipulácií (jednoduché chyby a úniky postavené na báze vedenia dvoch sústav
účtovníctva), bilančných deliktov (daňové úniky vyplývajúce napr. z podceňovania aktív, odpisovania, tvorby rezerv,
účtovania fingovaných nákladov atď.), papierových transakcií (fiktívne obchody za účelom zníženia základu dane),
cenových transferov, daňových holdingov a medzinárodného podnikania, t.j. možnosti využívania daňových rajov. Z
daňových únikov na DPH sú najrozšírenejšími formami účtovné machinácie pri čerpaní odpočtov DPH cez tzv.
„kruhové účtovníctvo“ fiktívnych obchodných spoločností (tzv. obchody typu kolotoč). Ziskom podvodníka je tzv.
vratka DPH, ktorý získa podaním daňového priznania, kde si neoprávnene uplatní nadmerný odpočet DPH. Dochádza k
predstieraniu nákupu tovaru a služieb, ktoré buď nikdy neexistovali, ale ich skutočná cena je nižšia ako uvádzaná v
daňovom priznaní. Najjednoduchšia forma takéhoto typu podvodu je, že platiteľ DPH inkasuje svoj zisk v podobe
nadmerného odpočtu DPH, ktorý mu je vrátený zo štátnej pokladnice. Ďalšou možnosťou je vynulovanie, resp. zníženie
skutočnej daňovej povinnosti na DPH prostredníctvom tohto neoprávneného odpočtu. Časté daňové úniky vysvetľuje aj
autorka Marková (1999) ako napríklad pašovanie a distribúcia alkoholu, cigariet a tabakových výrobkov s využitím
špekulácie obchádzania nielen DPH ale aj selektívnych spotrebných daní.
3. Závery
Analýzou súčasného stavu daňových únikov na DPH v SR, s následným pohľadom na daňové úniky na DPH v
európskom kontexte sme zistili, že práve v oblasti zdaňovania DPH dochádza v súčasnosti k najvyšším daňovým
únikom a podvodom, a to tak v národných hospodárstvach členských štátov EÚ, ako aj celkovo vo vnútornom trhu
Európskeho spoločenstva. V kombinácii so značným významom DPH pri napĺňaní štátneho rozpočtu je zrejmé, že
práve oblasť zdaňovania DPH je zdrojom najvyššieho odlivu peňazí do tieňovej ekonomiky. V rámci EÚ sa stále
častejšie hovorí o zmene systému zdaňovania DPH na vnútornom trhu EÚ. Je ale zrejmé, že neexistuje dostatočná
politická vôľa pre realizáciu tejto zmeny. Preto sa EÚ v súčasnosti zameriava skôr na prehĺbenie spolupráce a výmeny
informácií medzi administratívnymi orgánmi jednotlivých členských štátov v rámci platného systému DPH. Zamedziť
úplne daňovým únikom nie je možné, reálne je však úsilie o ich minimalizáciu. Úspech minimalizácie daňových únikov
sa odvíja od plnenia viacerých predpokladov, z ktorých za najvýznamnejšie považujeme nasledujúce: zrozumiteľná,
jednoduchá a funkčná správa daní, relatívne nízka progresivita zdanenia a únosné daňové zaťaženie, transparentnosť
alokácie príjmov z daní a ich racionálne rozdeľovanie, objektívnosť daňovej kontroly, správanie sa na báze šetrnosti
verejných výdavkov štátu na jednej strane a na báze ekonomickej výhodnosti, čestného priznania a platenia daní u
daňových subjektov na strane druhej.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
Макаренко Р., студ.
Науковий керівник Циган Р.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Інтелектуальний капітал став невід’ємною частиною майна підприємства. Інтелектуальні цінності
беруть участь у створенні продукції, управлінських процесах, у налагодженні взаємодії підприємства з
зовнішнім середовищем. Інтелектуальний капітал, інформаційно-інтелектуальні технології зумовили
поширення інтелектуальної праці, що забезпечило суттєві зрушення у соціально-економічній структурі
виробництва в цілому.
Питання обліково-аналітичного забезпечення управління інтелектуальним капіталом розглядалися в
роботах О. Зайківського та В. Комарова, О.Р. Храмовича, І. Павлюка, Г. Уманців та ін.
На даний час мають місце проблеми оцінки та вимірювання інтелектуального капіталу, в системі
обліку підприємств. Низький рівень відображення таких активів у балансах українських підприємств зменшує
рівень їх ринкової капіталізації, дає занижену оцінку національного інтелектуального капіталу, що є
негативним орієнтиром для інвесторів.
Інтелектуальний капітал – активи, що являють собою знання, невіддільні від персоналу, і знання,
втілені в результатах розумової діяльності. При цьому не має значення, придбаний об'єкт інтелектуальної
власності, у третіх осіб або створений підприємством, оскільки основною ознакою є те, що він є результатом
розумової діяльності [1].
У складі інтелектуального капіталу виділяють три складові:
Людський капітал – сформований певний запас знань, навичок, здібностей, мотивацій, який
використовується в тій чи іншій сфері виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому
впливає на зростання доходів (заробітків) його власника;
Організаційний капітал, що поділяється на: інноваційний капітал – здатність компанії до оновлення та
нововведень; процесний капітал – система виробництва, збуту та після продажного обслуговування тощо
Споживчий капітал - зв'язки підприємства з споживачами його продукції, засновані на історії взаємин,
на нагромадженні і постійному відновленні інформації про клієнтів [2].
Емоціональний капітал – капітал, який формується для співробітників у процесі тренінгів, просування
по службі, внутрішніх нарад, інших формах комунікації;
Клієнтський капітал (брендовий, ринковий) – це відносини із замовниками і покупцями, що сприяють
успішній реалізації вироблених компанією товарів і послуг.
Розглядаючи особливості відображення в обліку і вимірювання показників інтелектуального капіталу
можна виділити наступні особливості і проблеми:
− відсутність на сьогодні можливості відображення інтелектуального капіталу у складі активів
підприємства, незважаючи на те, що за своєю економічною сутністю інтелектуальний капітал відповідає
нематеріальним активам;
− вимірювання інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств в будь-яких кількісних показниках
є неможливим, оскільки більша частина показників має якісний характер. Вартісна оцінка повинна здійснювати
витратним методом, а перелік витрат, що визнаються інвестиціями в інтелектуальний капітал, має
затверджуватися для кожного підприємства окремо із врахуванням специфіки його діяльності; проблема оцінки
об’єктів нематеріальних активів, які були створені працівниками підприємства, адже окремі об’єкти
нематеріальних активів часто не можуть враховуватися у балансі, або обліковуються за вартістю, що є нижчою
від ринкової. Результатом є заниження майнового стану підприємства [3];
− Розглядаючи людський капітал треба зазначити, що він не може відображатися у складі активів
компанії в бухгалтерських звітах як самостійний фінансовий показник, так як невід’ємний від конкретних
фізичних осіб, і не є власністю компанії.
Для вирішення проблем відображення окремих елементів інтелектуального капіталу, можна
використовувати додаткові позабалансові рахунки, адже вони можуть слугувати ефективним способом
бухгалтерського відображення інтелектуального капіталу при додатковому застосуванні Звіту про
інтелектуальний капітал, які б розкривали реальний стан справ.
Позабалансові рахунки можуть містити інформацію для пояснення великого розриву між балансовою і
ринковою вартістю фірми. Це дало б змогу збільшити ринкову вартість підприємства, зменшити базу
оподаткування з податку на прибуток через механізм амортизації, визначити вартість підприємства у разі
купівлі-продажу та інше.
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Current issue in today's rapidly changing market environment is the management of cash flow and liquidity of
the enterprise, whose importance is crucial for long-term and successful business. Knowing your financial situation, as
one of the most important sources of information for financial decision-making, has its legitimate place in the
management and direction of the company in the future, sustainable growth and identification of possible financial
risks.
The aim of our research based on the analysis of selected enterprises operating in tourism sector is to examine
and assess the current status of the liquidity and cash flow management in small and medium-sized enterprises in
Slovakia, to identify the main factors affecting cash management and liquidity and to suggest ways to optimize liquidity
and cash flow management processes at the enterprise level. The output of the research is to develop proposals that will
enable enterprises to implement a more efficient way of managing liquidity and cash flow in small and medium-sized
enterprises to improve the financial situation and ensuring efficient financial management.
Liquidity management in small and medium-sized enterprises can be characterized as planning and managing
cash flow by the owner-managers to meet their everyday responsibilities (Collis, J. Jarvis, R .; 2000). Ekanem (2010)
states that the most problematic aspect in the financial management is the management of liquidity, because liquidity
refers to the level of cash. McMahon and Stanger (1995, p. 24) emphasize the importance of liquidity in small
enterprises as a "matter of life and death for small enterprises" because small enterprises can "survive a long time
without profit, but fail in the day when they cannot meet their critical payment".
Liquidity management has therefore specific character. However, there are general principles of liquidity
management which include (1) avoiding delays in commitment needs, (2) optimal use of credit limits, (3) avoiding
exceeding credit limits, (4) avoiding losses of idle funds, (5) regulating the rate of flow of funds, (6) ensuring the
availability of flexible short-term resources, (7) building information systems (Chodasová et al., 2014).
Liquidity management is usually evaluated in terms of working capital through most of the indicators used to
assess liquidity (such as liquidity ratios and cash conversion cycle), which are derived from components of working
capital (Mun Jang, 2015). Working capital management deals with the management of current assets and current
liabilities, and is striving for achieving an optimum level of individual components through management of inventory,
cash, receivables and payables (Awad, Jayyar, 2013). Makori (2013) adds that indicators of working capital
management include accounts receivables, accounts payables, inventory turnover and cash conversion cycle.
Managers in enterprises are often dissatisfied with the management of inventory due to unsystematic and
inefficient management where the items are ordered very often only intuitively. Inventories bind a large part of the
capital and their amount at non-optimal level can lead to excessive costs (Blašková, Látečková, 2013). One of the
efficient methods of inventory management is a software application and tracking system. Implementation of software
support saves a certain amount of costs associated with manual control of inventory, administrative errors and reduce
inventory (Aro-Gordon Gupta, 2016). Hotels in Slovakia apply various information systems and within applications
various programs and modules developed by domestic and foreign companies. In most global hotel chains use Fidelio,
which is suitable for small, medium as well as large enterprises. Less expensive information systems currently used in
Slovak hotels is HOREC system, which is like Fidelio built on a modular basis. In addition to these systems the hotels
use also RIS (restaurant information system), KAL (calculations), Accounting, FIN (finance), Rescan, F-Max,
OMEGA, OLYMP or semi-automated system based on the use of a simple program Microsoft Excel (Šebová, 2015).
Using appropriately chosen information system may hotels effectively manage the components of working capital and
liquidity.
In the Slovak economy, problems associated with the high volume of overdue receivables remain. Enterprises
that want to survive in the challenging competitive environment should actively use the credit management. By
applying the principles of credit management is possible to get answers to the questions: what to do, what decisions and
actions take to reduce the risk of non-payment (Bobáková, 2010). Management of receivables and liquidity in SMEs
compared with large enterprises differ in several ways. Among the two most important specifics include a combination
of ownership and management in the person of the business owner and limited resources (financial and management
skills). In the literature, the authors also pointed to the low level of financial management skills of small entrepreneurs
(Drever, 2005, Wysłocka, 2013). Published studies have shown that poor management of trade credits is a major
problem for small enterprises whose owners feel powerless in the case of late payment by their debtors (Peel et al.,
2000; Drever, 2005; Wysłocka, 2013b). An important tool for managing receivables is setting criteria for the evaluation
of suppliers and continuous monitoring of reliability in order to determine who deserves offering trade credit - credit
limit in terms of sales, method of use and the principle of separation of customer groups (Kusak, 2007). Tracking
invoices involves continuous monitoring and analysis the level of receivables and regular reminding deadline for
payment to customers. Properly performed control can accelerate debt repayment by up to 40%. Bobáková (2010) states
that within credit management to assess the solvency of the customer enterprise perform several analyzes that are the
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basis for decision making, i.e. (1) analysis of financial risks, (2) analysis of the customer's solvency, (3) analysis of
payment profile, (4) analysis of credit risk.
Modern management in enterprises assumes that cash flow management is one of the most important tools for
monitoring and controlling the normal operation of the company. The bankruptcy of many companies around the world
was due to the poor cash flow analysis, illiquidity of companies and their insolvency. All this practically led to the
conclusion that is not given sufficient attention to managing cash flow (Milojevic, Miletic, 2014). Cash flow
management becomes the most important factor in financial management. Enterprises should pay more attention to cash
flow management of all aspects, to develop appropriate cash flow management programs to ensure a well-balanced cash
flow and provide effective protection to the healthy development of enterprise (Xiao, 2011).
Hysom (2016) recommends several options for managing cash flow for short-term and long-term successful
management of cash flow. For short-term cash flow management recommend not to pay the creditors too soon and
negotiate better terms with suppliers. He points also to the fact that for some industries refer to the maturity of invoices
normally up to about 60 to 90 days. He recommends to negotiate the delaying payments with suppliers, which should
not damage the reputation and image of the enterprise. If an enterprise set up regular payments on the 14-day or
monthly basis, saves time and assures the supplier to its regular cash incomes. With good accounting the enterprise
knows exactly, before making any payment, level of cash funds and the amount of a possible drawdown. The actual
cash flow forecasts help enterprises to plan revenues and expenditures within a certain time period.
All the aspects of effective working capital management and cash flow management are important for
enterprise to gain a competitive advantage and survive on the market. A good financial situation of a company is the
result of quality financial management, therefore the systematic approach using the effective methods of managing
liquidity and cash flow affects the improvement in financial performance as well as long-term successful running
bussiness.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Озерова О.Г., викладач
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну
Життєдіяльність кожного підприємства забезпечують не лише ритмічні поставки сировини та
матеріалів, висококваліфікований персонал, достатній рівень ліквідних активів, але й своєчасне забезпечення
роботи підприємства електричною та тепловою енергією, газом, парою, водою, повітрям тощо. Проблемним
аспектом на сучасному етапі є порядок оподаткування даних активів податком на додану вартість (далі – ПДВ),
в зв’язку з чим потребує уточнення їх класифікація.
Підпунктом 14.1.191 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що електрична та теплова
енергія, газ, пара, вода, повітря, вважається з метою оподаткування «товаром» [1].
Але слід зазначити, що економічні вигоди підприємство набуває не від самого факту придбання таких
активів, а саме їх споживання для забезпечення умов перебування осіб у приміщеннях, будівлях, спорудах, що
характерне визначенню поняття «послуга».
Так, статтею 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» операції з централізованого
постачання холодної та гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), газота електропостачання, централізованого опалення, тобто таких товарів, як електрична та теплова енергія, газ,
вода віднесено до категорії житлово-комунальних послуг [2]. На користь даної тези виступають і норми нового
проекту даного Закону України, який пройшов перше читання у Верховній Раді України.
До речі, протиріччя щодо визначення сутності даних активів містяться і у тексті самого ПКУ
(п.п.187.10, 200.3, 200.4 р. V, п.44 р. ХХ ПКУ), який їх класифікує як «послугу».
Листом ДФС України [3] погодилась з правомірністю включення даних активів до складу послуг, але
слід констатувати відсутність в даному переліку послуг із постачання пари, повітря, які не включені до складу
житлово-комунальних послуг, а отже і які слід і надалі неправомірно класифікувати як «товар».
Згідно ПКУ, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг у покупця виникає право на
податковий кредит з ПДВ, адже платник ПДВ – продавець зобов’язаний скласти податкову накладну та
зареєструвати її у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Але, фактично постачальники
комунальних послуг не реєструють податкових накладних, посилаючись на від’ємний реєстраційний ліміт з
ПДВ. Проте, п. 201.11 ПКУ визначено, що податковий кредит з ПДВ може бути визнаний на підставі рахунку за
умови виконання наступних вимог одночасно:
Предметом поставки виступає послуга (а не товар);
Вартість послуг повинна бути визначена за показниками приладів обліку;
В рахунку повинна бути зазначена загальна сума платежу, сума ПДВ, індивідуальний
податковий номер продавця (постачальника) послуг.
Факт обґрунтування поставки послуг повинен підтверджувати укладений між споживачами та
постачальниками договір про надання комунальних послуг, який розробляється виконавцем на підставі
типового договору і в якому предмет договору повинен бути вказаний як постачання послуг. Наразі типові
договори розроблені щодо надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, а також користування електричною енергією.
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Проте, слід констатувати, що переважно дані договори мають складний характер, адже переважно
постачання комунальних послуг здійснюється через балансоутримувача, або у випадку оренди об’єкта через
орендодавця. Отже, даний критерій в подальшому потребує законодавчого врегулювання.
Також законодавчого врегулювання потребує і питання встановлення приладів обліку послуг, адже за
їх відсутності вартість послуги визначається за встановленими нормативами, що вимагатиме від виконавця
обов’язкового оформлення та реєстрації податкової накладної. З аналогічною проблемою споживачі
комунальних послуг зіштовхуються і щодо оподаткування додаткових послуг, які включаються до рахунку,
наприклад, послуги з розрахунку атмосферних опадів у складі послуги з водовідведення, які визначаються
розрахунково.
Слід також відмітити, що згідно п.44 р. ІІ ПКУ, до 01.01.2019р. оподаткування ПДВ постачання
електричної, теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється за
касовим методом, тобто споживач буде вправі включити ПДВ до складу податкового кредиту тільки в періоді
оплати комунальної послуги. Впровадження даного методу обліку слід розцінювати позитивно, так як
дозволить сформувати постачальникам додатній розмір реєстраційного ліміту з ПДВ та забезпечити виконання
норм ПКУ щодо обов’язкової реєстрації в ЄРПН податкових накладних [3].
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СЕКЦІЯ № XІІІ
АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК
ДО ПРОБЛЕМИ НАДСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Баєв Б. С., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Постановка проблеми. У сучасній науковій психології такі компоненти психіки як свідомість і
несвідоме є досить актуальними, але в той же час існує інший рівень, який є мало вивченим. Він розкривається
унесвідомому як окремий аспект – надсвідомість, при вивченні якого постає багато невизначених питань.
Викладення основного матеріалу. Проведений теоретичний аналіз уможливив визначення дефініцій
свідомості та безсвідомого. Свідомість є вищою інтегрованою формою психіки, яка складається під впливом
суспільно-історичних умов у трудовій діяльності людини та її спілкуванніз іншими людьми за допомогою мови
[2]. Несвідоме – це уявлення, бажання, потяги, почуття, стани, психічні явища та акти, які колись упродовж
життя «вийшли» зі свідомості, виявляються у відповідних ситуаціях ніби автоматично, без чіткого і зрозумілого
усвідомлення, але за певних умов їх можна повернути назад та усвідомити [1].
Інший різновид неусвідомленого психічного після несвідомого визначають по-різному. За
К. С. Станіславським, це «понадсвідомість», М. Г. Ярошевський пропонує термін «надсвідомість». Неповне,
лише часткове усвідомлення людиною рушійних потреб знімає уявне протиріччя між об’єктивною
детермінованістю людської поведінки і суб’єктивно відчутною свободою вибору. Цю діалектику поведінки в
свій час розгледів Б. Спіноза. П. В. Симонов вважав, що надсвідомість на відміну від несвідомого покликана не
розвантажувати, а, навпаки, навантажувати свідомість роботою.
У нейрофізіологічному підході О. О. Ухтинського, над свідомість розглядалась як інтуїція – акт чи
процес отримання прямого знання або визначеності без роздумів, висновків; одкровення, отримане інсайтом чи
природним знанням; раптове розуміння чи пізнання [5]. Надсвідомість (інтуїція) завжди працює на задоволення
потреби, стійко домінує в ієрархії мотивів даного суб’єкта [3].
Є багато відмінностей між несвідомим і надсвідомістю, але найбільш кардинальним є те, що (на
відміну від несвідомого) надсвідома діяльність не усвідомлюється ніколи, ні за яких умов. До свідомості
доходять виключно уже готові результати такої діяльності. Таку відмінність легко пояснити: якщо вірне
положення про те, що несвідоме позбавляє свідомість від зайвої роботи і захищає його від перевантажень, то
тут все навпаки – саме творча інтуїція потребує захисту від передчасного втручання свідомості, з його
жорсткою логікою і стереотипами накопиченого досвіду. Без адекватного захисту будь-яка гіпотеза, яка лише
починає зароджуватися, буде одразу нівельована здоровим глуздом очевидності або догмами і звичними, міцно
засвоєними схемами [4].
Таким чином, над свідомість – вищий рівень свідомості, що контролює продуктивну роботу свідомості
в цілому, її безпосереднє відношення до буття. Конкретно на даному етапі проходить синтез найбільш
когнітивного і цілісного складу свідомості, вибудовуються різноманітні форми світобачення [6].
До надсвідомих явищ включають творче натхнення, що супроводжується раптовим осяянням, новою
ідеєю, що народжується немовби від якогось поштовху зсередини, а також випадки миттєвого розв’язання
завдань, які тривалий час не піддавалися свідомим зусиллям; парапсихічні явища тощо [1]. Якщо позитивна
функція надсвідомості полягає в породженні нового, то її негативна функція – в подоланні існуючих і
загальноприйнятих норм.Прикладом негативної функціїможе служити почуття гуморутасміх [6].
Висновки. Аналіз наукових праць дозволяє стверджувати, що надсвідомість є одним із видів
несвідомого, але водночас вищою ланкою свідомості, тобто амбівалентним явищем.Для повноти розкриття
змісту цієї категорії потрібна конвергенція матеріалізму, науки та діалектики. Синтез різноманітних наукових
знань, а також емпіричні дослідження допоможуть краще розкрити глибинні механізми даної проблеми.
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РІВЕНЬ ЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ ЖУРНАЛІСТИКИ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ
МІСЦЕВИХ ЗМІ КРЕМЕНЧУКА
Бедьо Е. М., студ.
Науковий керівник Кантемирова Р. М., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сьогодні журналістика займає вагоме місце серед інших важливих галузей і сфер діяльності, оскільки
охоплює безліч аспектів людської життєдіяльності. Головним її завданням є формування громадської думки,
тому так важливо усвідомити, яка відповідальність як перед читачем (слухачем, телеглядачем), так і перед
суспільством у цілому покладена на кожного журналіста, чий професіоналізм частково можна оцінити
дотриманням професійних стандартів. Дослідження є актуальним зважаючи на те, яку увагу приділяють у
медіа-середовищі темі дотримання професійних стандартів, та той факт, що нам не вдалося знайти подібних
досліджень про обізнаність журналістів місцевих ЗМІ щодо професійних стандартів.
У будь-якій сфері діяльності протягом багатьох років формуються певні правила, закони та критерії
оцінювання продукції, яка створюється. Однією з перших, хто почав говорити про професійні стандарти
журналістики, перевіряти їхню наявність у публікаціях усіх засобів масової інформації, була британська
телерадіомовна компанія ВВС (British Broadcasting Company). Відповідно до вимог, було сформовано 7
основних професійних стандартів, за допомогою яких можна оцінити якість журналістського матеріалу та
проаналізувати недоліки публікацій.
1. Оперативність. Своєчасне подання інформації – це надзвичайно важливий принцип журналістики.
Застаріла інформація вже нікому нецікава і непотрібна.
2. Достовірність. Журналіст повинен подавати лише перевірену інформацію з надійного джерела і
впевнитися у правдивості кожного факту, про який повідомляється.
3. Простота. Інформація має подаватися у такий спосіб, щоб її могли зрозуміти всі читачі. За потреби
вживання певного терміну чи іншомовного слова слід обов’язково долучити іх значення. Це ж стосується і
різноманітних сфем, діаграм, розрахунків, співвідношень тощо.
4. Повнота (або вичерпність). Журналіст має подавати інформацію в найбільш повній, логічно
завершеній формі. Певний матеріал має інформувати громадськість настільки, щоб у свідомості людей не
виникало зайвих запитань.
5. Точність. Неточні дані нікому непотрібні, особливо у випадках, коли йдеться саме про розрахунки та
числа. Також будь-яка цитата має бути цільною, не вирваною з контексту, аби зміст повідомленя неможливо
було перекрутити чи неправильно трактувати.
6. Відокремлення фактів від висновків та оцінок. Інформація має подаватися об’єктивно. Журналіст не
має права власні коментарі та емоції видавати за факти, чужу думку представляти як свою.
7. Баланс думок. Журналіст не повинен надавати преференції ідеологічним, політичним, економічним,
релігійним чи іншим поглядам. Надана ним інформація має бути ретроспективною та містити усі точки зору
щодо певного соціального конфлікту.
Щоб з’ясувати рівень знання професійних стандартів журналістами, що не один рік працюють в
засобах масової інформації Кременчука, нами було проведено опитування. У ньому взяло участь 10 осіб з
різних ЗМІ, а саме: Наталія Огієнко (сайт «05366.com.ua»), Юлія Билина (газета «Програма Плюс» та сайт
«Новини Полтавщини»), Альона Душенко (газета та сайт «Кременчуцький телеграф»), Олена Семенова (газета
та сайт «Вісник Кременчука»), Марія Долина (радіостанція «Авторадіо»), Тетяна Хвильова (сайт «Кременчук
Тoday»), Олена Орлова (сайт «Правовий Простір»), Ірина Горнєва (газета та сайт «Кременчуцька газета»),
Тарас Коєка (Інтернет-видання «Сфера»), Дмитро Малишко (газета та сайт «Кременчуцька панорама»). З усіх
опитаних п’ятеро працюють журналістами понад 10 років, двоє – від 5 до 10 років, троє – від 2 до 5 років.
Майже кожен учасник опитування, а саме 9 осіб, стверджує, що знає про стандарти журналістики, а 1
людина відповіла, що сумнівається. Однак жоден журналіст не назвав всі 7 стандартів. У кількісному
підрахунку знання певного стандарту десятьма журналістами Кременчука має такий вигляд: оперативність – 5
осіб, достовірність – 8 осіб, простота – 1 особа, повнота – 6 осіб, точність – 9 осіб, відокремлення фактів від
висновків і оцінок – 5 осіб, баланс думок – 5 осіб. Утім, абсолютно усі зазначили, що намагаються
дотримуватися стандартів журналістики на практиці. Що ж стосується ситуацій, коли певних стандартів
дотримуватися не виходить, журналісти називали такі причини: обмаль часу на перевірку фактів, політична
заангажованість, брак інформації, технічні неполадки тощо. За результатами опитування також можна
прослідкувати певну закономірність щодо того, що досвідченіші журналісти називали більше стандартів
журналістики і реальних ситуацій, коли важко їх дотриматися.
Отже, від знання, розуміння та використання професійних стандартів сучасними журналістами як
місцевого, так і всеукраїнського та міжнародного рівня, залежить як формуватиметься громадська думка, якою
вона буде і якою буде власне соціум.
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Збільшення чисельності підлітків, які взяли участь у скоєні злочинів спонукає до подальшого
вдосконалення роботи по попередженню злочинності серед неповнолітніх. Успіх у вирішенні задач по
профілактиці злочинів з боку неповнолітніх залежить від повноти урахування кримінологічних факторів, які
характеризують механізм конкретного злочину. Тому дуже важливо знати місце, час, спосіб скоєння злочинів,
найбільш типові категорії неповнолітніх осіб, яких втягують у злочин.
Завдяки віктимологічним можливостям у роботі по попередженню злочинності неповнолітніх
з’являються нові підходи, які дозволяють розробити профілактичні заходи відносно потенціальних жертв
злочинів. Ми вважаємо, що для цього необхідно максимально задіяти внутрішні можливості людини і
спрямувати їх на протидію злочинцю в реалізації його злочинних намірів.
Віктимологічний напрям профілактики повинен включати в себе дві взаємопов’язані підсистеми:
заходи загальної і заходи індивідуальної профілактики. Загальна віктимологічна профілактика злочинності
неповнолітніх, на нашу думку, являє собою систему заходів щодо виявлення та усунення причин і умов,
пов’язаних з особистими якостями і поведінкою неповнолітніх, що сприяють втягненню їх в злочинну
діяльність, які мають проводитись серед усіх неповнолітніх. Об’єктами віктимолоічної профілактики мають
бути неповнолітні як позитивної, нейтральної поведінки, так і неповнолітні з негативною поведінкою, які
можуть опинитися в якості потерпілих-злочинців. В залежності від категорії неповнолітніх розробляються
заходи віктимологічної профілактики. Так, для підлітків і неповнолітніх з позитивною, нейтральною
поведінкою вплив віктимологічної профілактики спрямовується на активізацію і закріплення позитивних
якостей, а для підлітків з негативною поведінкою – на нейтралізацію негативних і формування позитивних
особистих якостей. Мета при цьому одна: не допускати втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність. Цієї
мети можна досягти шляхом цілеспрямованої, багатосторонньої виховної роботи за такими напрямами: фізичне
виховання; моральне і естетичне виховання; правове виховання.
У процесі фізичного виховання, на наш погляд, необхідно розвивати у неповнолітніх такі важливі
особисті якості як сміливість, рішучість, наполегливість, швидку реакцію, вміння оцінювати ситуацію,
самостійність тощо. Правове виховання має бути спрямоване на формування у неповнолітніх ставлення до
місця і значення права в суспільстві, усвідомлення того, що право є вищою соціальною цінністю, мірою
свободи, рівності і справедливості, виховання внутрішньої готовності додержуватись правових принципів і
вимог правомірної поведінки, готовності сприяти правомірній поведінці інших.
Індивідуальна віктимологічна профілактика, на наш погляд, це комплекс спеціальних заходів по
виявленню підлітків з неналежною поведінкою та тих, які внаслідок їх особистих якостей представляють
підвищений ризик в кримінальному відношенні (стати жертвою втягнення в злочинну діяльність).
Об’єкти індивідуальної віктимологічної профілактики виступають неповнолітні щодо яких відсутні
відомості про втягнення їх в споєння конкретного злочину. Можливо чітко передбачити в який злочин може
бути втягнений конкретний неповнолітній. На відміну від загальної, індивідуальна профілактика в якості
об’єкту розглядає завжди тільки конкретного неповнолітнього, а не їх групу. Сенс індивідуальної
віктимологічної профілактики по відношенню до підлітків з негативною, але не протиправною поведінкою
полягає в тому, щоб впливати на потенціальних потерпілих з метою їх перевиховання і формування у них
позитивних особистих якостей поведінки.
Ми вважаємо, що для розроблення ефективних профілактичних заходів впливу на конкретного
неповнолітнього дуже важливо мати дані про його риси характеру, які відображають його моральнопсихологічний стан і можуть негативно проявитись в небезпечних кримінологічних ситуаціях.
Можна навести таку типологію неповнолітніх потерпілих-злочинців за поведінкою.
Перший тип – агресивні неповнолітні потерпілі-злочинці. Підвищена віктимність їх проявляється в
негативній, зухвалій поведінці, про що добре відомо в певному середовищі і це створює благодатну обстановку
для втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність.
Другий тип – активні неповнолітні потерпілі-злочинці. В них відсутня читка вираженість негативної
поведінки але індивідуальна віктимність проявляється в поступках, які можуть бути мотивовані зацікавленістю,
прагненням до самоствердження.
Третій тип – пасивні неповнолітні потерпілі-злочинці. У них індивідуальна віктимність проявляється
пасивним ставленням їх до дій особи, яка втягує неповнолітнього в злочинну діяльність.
Віктимологічна профілактика втягнення неповнолітніх в злочин передбачає реалізацію таких заходів:

нейтралізація негативного впливу близького оточення і негативної поведінки неповнолітніх;

усунення ситуацій, в яких можлива реалізація потенційної віктимності неповнолітнього;

забезпечення особистої безпеки неповнолітнього у випадку неможливості усунути саму
ситуацію;

активізації власних можливостей потенційної жертви, зміцнення її волі до самозахисту.
Вважаємо, що віктимологічні дослідження можуть підвищити рівень ефективності профілактики
злочинності неповнолітніх в цілому та втягнення їх в злочинну діяльність зокрема.
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На сучасному етапі розвитку суспільства актуалізуються питання інформаційної безпеки. В окремих
країнах розглядаються можливості фільтрації мережевої інформації, яка має шкідливий вплив на особистість і
несе загрозу для суспільства. Незважаючи на складність фільтрації Інтернету, в низці країн діє інтернет-цензур,
а десятки ІТ-компаній виробляють продукти, які вибірково блокують web-сайти. Так, наприклад, фільтрація
інтернет-контенту в КНР здійснюється на національному рівні і має політичне підґрунтя. Система фільтрації в
Китаї отримала символічну назву «Велика китайська інформаційна стіна». Під заборону потрапляє інформація,
у якій порушуються питання щодо прав людини, опозиційних політичних рухів, незалежності Тайваню і
Тибету, а також блокуються деякі служби новин, зокрема BBC.
У той же час, разом із введенням інтернет-цензури китайський уряд сприяє розвитку національних
інформаційних ресурсів на рідній мові. Незабаром у КНР буде застосована нова система доменних імен (DNS),
яка підтримує імена на китайській мові, в результаті чого створюється національний мережа Інтернет, доступна
тільки населенню країни.
Останнім часом, починаючи з 2014 р., у Російській Федерації активно обговорюються питання щодо
націоналізації мережі Інтернет. Політики неодноразово наголошували на намірах впровадити контроль над
«Рунетом». Результатом таких обговорень стала публікація законопроекту «Про забезпечення стійкості
російського сегмента в мережу Інтернет на офіційній сторінці Міністерства зв’язку і масових комунікацій
Російської федерації від 10 листопада 2016 р. Цей законопроект виконує доручення президента РФ В. Путіна за
підсумками засідання Ради безпеки Російської Федерації. Обґрунтуванням його створення стала небезпека
відключення «Рунету» від світової мережі. Це підтверджує інтерв’ю радника президента РФ з питань розвитку
Інтернету Г. Клименка, опубліковане на офіційній web-сторінці газеті «Ведомости» 29 грудня 2016 р., де було
зазначено про наміри Росії відключитися від світової мережі й обґрунтовано тим, що критично важлива
інфраструктура знаходиться в незахищеному стані. Так, наприклад, через те, що домени розміщені не на
території Росії існує загроза проникнення хакерами в структуру комерційних банків й викрадення грошей.
Особливу небезпеку становить вірогідність проникнення до системи Центробанку. Проте, правозахисники
вбачають в розробці цього закону іншу причину – перехід «Рунету» у військове положення.
Як зазначила газета «Ведомости» росіяни опинилися в тилу воюючої в кіберпросторі держави. Так як у
ньому діє фактично військове положення з сильною цензурою і жорсткою реакцією, адже незгода, оскарження
або критика дій керівництва розглядаються як збройний напад. Саме про такі випадки свідчить правозахисна
група «Агора». Вона наголошувала на тому, що збільшилася кількість фактів кримінального переслідування за
інтернет-активність, адже кількість відомих вироків позбавлення волі зросла з 18 до 29, а до трьох користувачів
«Рунету» застосовані примусові заходи медичного характеру. В цілому, відзначається, переважна більшість
кримінальних справ, що стосується праворадикальних висловлювань, які не підпадають під гарантії свободи
слова, але стає все більш помітною практика притягнення до відповідальності «за слова». Так, наприклад,
стаття про пропаганду сепаратизму була включена до Кримінального кодексу в 2014 р. й спрямована на
залякування тих, хто вважав приєднання Криму «анексією».
Загалом, в останні п’ять років, політика РФ щодо мережі Інтернет характеризувалася словами «атака»,
«кампанія», «вороги», й фактично перетворилась на військову кампанію. У перспективі влада розглядає
можливість ізоляції російського сегмента Інтернету, обмеження міжнародного трафіку і скорочення каналів
зв’язку з глобальною мережею з метою створення альтернативної національної мережі. Про це свідчить
опублікована у червні 2016 р. поправка Мінкомзв’язку до держпрограми «Інформаційне суспільство», згідно з
якими до 2020 р. 99% інтернет-трафіку передаватиметься всередині країни.
Отже, проведення політики націоналізації мережі Інтернет є ефективним засобом боротьби з
тероризмом і кіберзлочинністю. Проте існує загроза виникнення тоталітаризму діючої влади, пропаганди їх
інтересів та ізоляції російських громадян від доступу до світових інформаційних потоків, що є порушенням
статті 19 «Загальної декларації прав людини» № 217А (3) Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.
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У наш технократичний час, коли людина усвідомлює себе як самокеровану особистість, здатну брати
на себе відповідальність за власні дії, вносити корективи в життєву програму актуальною постає тема про силу
слова, його можливості та вплив на психіку. Психолінгвістичне значення слова розглядається через
упорядковану єдність семантичних компонентів, реально пов’язаних з певною звуковою оболонкою у
свідомості носіїв мови; це такий обсяг семантичних компонентів, які акцентують ізольоване конкретне слово у
єдності всіх утворюючих його ядерних і периферійних семантичних складових [1]. Дослідженнями
психолінгвістичної важливості сказаного слова, його специфіки, звучання, вібрації займалися: Л. Виготський,
О. Леонтьєв, О. Лурія, О. Виноградова, Г. Кисельова.
Так, П. Гаряєв у праці «Хвильовий геном» стверджує, що людина сама створює генетичну програму за
допомогою словесних думок-форм, адже ДНК і людська мова мають однакову математичну структуру та
геометричну будову. Тому необхідно відповідально відноситися до вибору слів, бо нецензурні слова руйнують
ланцюги ДНК, а зіпсована ДНК вже не може створити здорові та нормальні клітини [2].
Японський вчений Е. Масару в книзі «Пам`ять води» експериментально показав, що вода здатна
реагувати на різні слова, змінюючи свою структуру: позитивні слова надають правильної красивої форми,
негативні-руйнують, спотворюють її [2]. Оскільки людське тіло складається з 90% води, то вплив слова на весь
людський організм і, зокрема, на психіку дуже вагомий. Н. Пезешкіан у праці «Органічна мова» писав, що
спочатку людина формує лексикон (закладає програму) і тільки потім виникає хвороба. Задача слів-руйників,
міцно укорінених в активному мовленні, дати можливість прогресувати цій недузі. Органічна мова є
самостійною психічною програмою, слова і фрази якої впливають на організм людини [4]. В. Синельников у
книзі «Таємнича сила слова» доводить: те. що відбувається у житті, повністю відповідає нашим висловленим
думкам, образам і словам, якими змодельовано повсякденну реальність [5]. О. Рибась, український психолог,
арт-терапевт, автор методики «Віршотерпія», підтверджує: «Слово – місточок між людиною та людиною, між
людиною і її власною душею, між людиною і часом. Слово – інструмент, який може використати людина собі
на користь, чи навпаки» [6].
П. Бейлін у книзі «Поговори зі мною, лікарю», так пише про значення слова: «…слово такою ж мірою
ефективне у психології, як скальпель – у хірургії. Але за однієї умови: якщо володіють ним. Скальпелем
торкаються до тіла, а словом – до душі» [7]. Обов’язковою умовою володіння словом є культура мовлення –
вміння правильно вживати та вимовляти слова, будувати з них фрази.
Узагальнення викладеного уможливлює опис значення слова за результатами моделювання
відповідного концепту, який досліджувана номінативна одиниця об’єктивує. При цьому можуть бути виділені
як різні значення (семеми) тієї чи іншої номінативної одиниці, так і конкретне семантичне наповнення кожного
значення. Концепт розуміється як дискретне ментальне утворення, що є базовою одиницею розумового коду
людини, яка володіє впорядкованою внутрішньою структурою; результат пізнавальної (когнітивної) діяльності
особистості і суспільства; носій комплексної, енциклопедичної інформації про відображений предмет чи явище,
про інтерпретацію даної інформації суспільною свідомістю і відношення громадської свідомості до даного
явища чи предмета [8]. Подібний опис лексичних одиниць необхідний для багатьох цілей: встановлення
можливостей семантичного розвитку слова, розуміння поведінки слова в контексті виявлення обсягу, значення,
реально представленого в мовній свідомості носіїв мови, встановлення національних, групових, гендерних,
соціальнокультурних, вікових особливостей значень слів.
Таким чином, слово є найважливішою одиницею мови, яка позначає явища дійсності та психічного
життя людини і звичайно однаково розуміється колективом людей, розмовляючих однією мовою й історично
пов’язаних між собою. Воно несе чуттєвий образ, на який людина свідомо реагує, а тому може корегувати свою
поведінку. Знання і правильне розуміння семантичної природи слова надає можливість збагатити своє мовлення
і власне відчути та зрозуміти свого співрозмовника.
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КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ У ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ-ЛІДЕРІВ
Витришко І. С., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У сучасному світі зростає вагомість проблеми пошуку професіоналів, які здатні створити сприятливі
умови для ефективного виконання поставлених завдань. Зростає потреба суспільства в людях, які швидко та
якісно приймають нестандартні рішення, вміють переконувати опонента та вести ділові переговори.
Комунікативні здібності лідера є однією з найважливіших складових управлінської діяльності, адже керівнику
необхідно створити сприятливі умови для ефективної взаємодії людей під час трудового процесу, знаходити
вихід із конфліктних ситуацій.
Питаннями комунікативної сфери чоловіків та жінок лідерів займалися Г. М. Андреєва, С. Бем,
Т. В. Бендас, Дж. Боумен, І. П. Волков, Е. Гденс Б. Гутек, Е. Іглі, Є. П. Ільїн, І. С. Кон, В. В. Москаленко,
Е. Оуклі, Б. Д. Паригін, А. В. Петровський, Д. Спенс, С. Суттон.
Фахівці, котрі досліджують особливості чоловічого і жіночого лідерства, до цього часу не можуть дійти
спільної думки. Одні вважають, що успішне лідерство – прерогатива чоловіків, жінкам залишається бути в тіні
або підлаштовуватися до чоловічої манери керівництва. Проте, більшість дослідників в сфері психології
лідерства вважають одним із найважливіших показників ефективного лідерства високий рівень розвитку
комунікативної сфери особистості. Сучасні дослідження в сфері гендерної психології показують, що
відмінності у проявах комунікативних здібностей чоловіків і жінок лідерів, безумовно, існують. Але ці
відмінності жодним чином не можуть перешкоджати виконанню жінкою лідерської ролі. Крім того, стиль
жіночого лідерства на даний момент більш адекватно відповідає вимогам, які пред’являються суспільством до
типу сучасного управлінця [2].
У дослідженнях Т. В. Бендас були встановлені наступні статеві відмінності лідерів груп різного рівня
організованості. Для чоловіків-лідерів були характерні: у високоорганізованих групах – емоційна стійкість,
високий рівень домагань в області взаємин; у низькоорганізованих – мала експресивність і низька успішність; у
середньо-організованих – висока успішність і низький рівень домагань в області взаємин. Жінкам-лідерам були
властиві: у високоорганізованих групах – ригідність спілкування, конформність, низький рівень самоконтролю;
у низькоорганізованих – спокій, впевненість у собі, емоційна стійкість, хороший самоконтроль, експресивність,
завищена самооцінка; у середньо-організованих – лабільність спілкування, емоційна нестійкість і тривожність,
низька експресивність та конформність [1].
Відповідно до принципу чоловічого домінування і жіночого підпорядкування ( B. Thorne, N. Henley and
P. Fishman), вважається, що чоловіки свідомо вибудували свою власну «чоловічу мову» для здійснення
домінування над жінками і тим самим створили так звану «жіночу мову». Дослідники вважають, що для
чоловіків характерними є часті перебивання, об’ємні мовні відрізки і висока ступінь прямолінійності при
вимогах [4]. Порівняно з чоловіками, жінки обділені соціальним престижем і мають занижену самооцінку,
погоджуючись використовувати ті мовні конструкції, які їм штучно нав’язали чоловіки [6]. Жінка в процесі
соціалізації навчилася визнавати за чоловіком його панування, перевагу та почала підкорятися йому. На думку
дослідників, що представляють цей напрям, жінка орієнтована на тактику «комунікативного співробітництва»,
а чоловік «комунікативного суперництва» [5]. Американська дослідниця М. Goodwin стверджує, що чоловіки і
жінки лідери використовують у спілкуванні різні команди. Згідно з дослідженнями, чоловіки практично не
використовують м’яку форму «let’s» (з англ. «давайте»). Вважається, що представники чоловічої статі частіше
вживають директивні форми, наприклад, «дай», «принеси», «відійди», і прямі команди. У своїй комунікації
чоловікам властиво відстоювати свою точку зору в розмові з будь-яким співрозмовником. Тим самим вони
хочуть зайняти лідируюче становище. У жінок відсутня домінантність при спілкуванні, вони краще вміють
слухати і зосередитися на проблемах співрозмовника чи підлеглого [3].
Отже, комунікативна сфера жінок та чоловіків суттєво різниться. Виявлено, що для чоловічої комунікації
характерні: точність, конкретизація, лаконічність, для жінок – чутливість, емоційна нестійкість, підтримка
співрозмовника. Таким чином, в залежності від статі, лідер обирає індивідуальний стиль спілкування, який
допомагає йому виконувати функції управлінця.
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ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ
Головенко Н.А., студ.
Науковий керівник Приліпко В.М., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Однією з найважливіших складових життя будь-якої сучасної людини є праця. Саме вона дозволяє
вижити у постійно змінюваному світі і дає можливості для існування. Проте подекуди люди настільки мало
обізнані в тому, скільки саме вони повинні працювати, що у багато разів перевищують норму свого робочого
часу, що працює на руку тим, хто володіє підприємствами і дає їм можливість встановлювати власні правила та
час праці. На жаль, Україна ще не досягла рівня європейських країн, мешканці яких не вважають за потрібне
перепрацьовувати та залишатись понад відведеного їм на працю часу, беручи роботу (додому). В Україні ж, як і
в багатьох інших країнах пострадянського суспільства, така практика є звичайною та загальноприйнятою.
Проте в контексті того, що наразі наше суспільство прагне досягти модусів поведінки Європи у всьому,
починаючи від економіки і закінчуючи суспільним життям, вкрай важливо брати за приклад один з головних
параметрів євпропеїзованості, а саме — точне соблюдіння прав та свобод особистості. Саме для цього варто
розбиратись у тому, як обліковується робочий час за українським законодавством.
Робочий час є важливою складовою трудових відносин. При працевлаштуванні особа звертає увагу не
тільки на заробітну плату, а й на робочий час.
Для того, щоб з’ясувати чи дотримається працівник встановлених годин робочого часу
використовується облік робочого часу працівника. Облік робочого часу – це фіксування відомостей про явку
працівників на роботу і виконання ними встановленої тривалості робочого часу. Облік робочого часу ведеться в
табелях встановленої форми та буває поденним, щотижневим і підсумованим. Це визначено насамперед
у статтях 50, 51, 61 Кодексу законів про працю України. Типова форма Табеля обліку використання робочого
часу затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року N 489.
Табель є однією з головних підстав для нарахування заробітної плати, складання статистичної і
податкової звітності. Виправлення в них не допускаються. Форма Табеля обліку робочого часу має
рекомендаційний характер, тобто допускається включення до неї граф і кодів, які конче потрібні, зважаючи на
особливості діяльності підприємства. Але при цьому мають зберігатися всі передбачені затвердженою формою
показники.
При поденному обліку підраховується робочий час протягом кожного дня. Така система обліку
робочого часу застосовується при точно встановленому робочому часі, який має однакову щоденну тривалість.
Щотижневий облік робочого часу застосовується у випадку, коли законодавство безпосередньо нормує
робочий тиждень, а тривалість щоденної роботи визначається графіком в межах встановленої тижневої норми.
Підсумований облік робочого часу може вводитися на безперервно діючих підприємствах, а також в
окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях та на деяких видах робіт, де за умовами виробництва не
може бути дотримана встановлена законодавством для даної категорії працівників щоденна чи щотижнева
тривалість робочого часу. Цей облік запроваджується на підприємстві роботодавцем за погодженням із
виборним органом первинної профспілкової організації.
При підсумованому обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи
(змінності), які розробляються роботодавцем і погоджуються з виборним органом первинної профспілкової
організації, а в разі його відсутності можуть бути передбачені в колективному договорі. Графіки роботи
(змінності) розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала
числа робочих годин для нормальної та скороченої тривалості робочого часу. Виходячи з виробничих потреб,
роботодавець за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації або в колективному
договорі може встановлювати з урахуванням характеру і умов праці тривалість роботи протягом дня за
підсумованим обліком робочого часу до 12 годин робочого часу на зміну. Обліковий період установлюється в
колективному договорі підприємства для кожної категорії працівників. Він може встановлюватись у
розрахунку на місяць, квартал, півріччя, рік і охоплювати як робочий час, так і години роботи у святкові,
неробочі та вихідні дні. В окремих випадках застосовуються інші облікові періоди, квартал, півріччя, рік тощо.
Графіками роботи на обліковий період мають бути передбачені дні щотижневого відпочинку.
Слід підкреслити, що у західних країнах значно поширений підсумований облік робочого часу. При
цьому має місце гнучкий розподіл робочого часу протягом облікового періоду (місяця, кварталу, року), тобто
мобільний режим праці. Такий режим може бути зафіксований в індивідуальному трудовому договорі, що
нашим законодавством не передбачено. До недавнього часу нові режими робочого часу не передбачалися
законодавством, а іноді були закріплені спочатку в правилах внутрішнього трудового розпорядку, а пізніше - в
колективному договорі. Сьогодні мобільні графіки режиму робочого часу передбачені законодавством Франції,
ФРН, Бельгії.
Взагалі сьогодні на Заході спостерігається тенденція до індивідуалізації та персоналізації режимів
праці. Це важлива риса сучасного виробництва, саме вона буде відзначати застосування робочої сили в XXI ст.,
коли будуть враховуватися вік, сімейний стан, психіка, особисті схильності, життєвий біологічний ритм тощо
та залежно від цього визначатиметься трудове навантаження кожного працівника. Саме це відповідає інтересам
працюючих та дасть змогу підвищити продуктивність праці. За цим – майбутнє.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФОЛІО У ПРОФЕСІНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО
ХУДОЖНИКА САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ
Горбань С. І., аспірант
Науковий керівник Беспарточна О. І., к.пед.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Інноваційні технології підготовки майбутніх художників сакрального живопису покликані сприяти
становленню системи їх поглядів та мотивів, розвитку художнього мислення, активізації творчого потенціалу,
формування особистісної культури, ціннісної свідомості майбутнього фахівця, але повинні реалізовуватись при
дбайливому ставленні до культурних традицій, академічної художньої освіті, системидуховних цінностей, що
сформувалася у вітчизняному мистецтвіза минулі сторіччя. Інноваційні процеси в художній освіті необхідно
пов’язувати з інноваційними процесами в образотворчому мистецтві, а саме з появою
новихобразотворчихтехнік і технологій. Відповідно, всізначні оновлення, що відбуваються в галузі
образотворчого мистецтва, повинні знаходити відображення у змісті, формах іякості професійної підготовки
майбутніх художників сакрального живопису.
Використання інноваційних форм і методів навчання потребує не тільки урахування стилів навчання
студентів, а й переосмислення ролі та функцій педагога. Інноваційний підхід до навчання передбачає
пріоритетність адаптаційної та організаційно-консультативної функцій педагога, який стає насамперед
організатором навчально-пізнавальної діяльності учнів, їх лідером, партнером, консультантом, помічником,
наставником, який ініціює творчий пошук студента [4].
Інформаційно-комунікаційні технології стимулюють пізнавальну мотивацію студентів, формують
систему знань, уміньіздібностейфахівця з пошуку, обробки, передачі та зберігання професійно-значущої
інформації (наукової, мистецтвознавчої, релігійної, архівної); формують уміння та навички спілкування
вербальними і невербальними засобами з іншими людьми при виконанні групових проектів, є одним із
інструментів професійної діяльності майбутнього фахівця.
Погоджуючись з думкою А.Багаутдинової, І. Клещевої [1], вважаємо що інноваційні підходи вимагають
введення нового напряму оціночної діяльності майбутнього художника сакрального живопису – оцінку його
особистісних і міжособистісних досягнень, а саме технології портфоліо[1].
Портфоліо – сучасна освітня технологія, до основи якої покладено метод автентичного оцінювання
результатів навчальної та професійної діяльності. Портфоліо в перекладі з італійської означає «папка з
документами», «папка фахівця».
Портфоліо студента є: способом фіксування, накопичення та оцінки робіт, результатів професійної
підготовки майбутнього фахівця, свідчить про його зусилля, прогрес і досягнення за певний період часу; форма
фіксації самовираження і самореалізації майбутнього художника, цілеспрямованої систематизації, безперервної
самооцінки, корекції результатів і досягнень студента[1]; засіб формування професійної компетентності
майбутніх фахівців.
Портфоліо забезпечує перенесення «педагогічного наголосу» з зовнішньої оцінки на самооцінку, з
того, що людина не знає і не вміє на те, що він знає і вміє. Значущою характеристикою портфоліо є його
інтегративність, що включає кількісну і якісну оцінки, що передбачає співпрацю студента, викладача і
роботодавця в ході його створення, і безперервність поповнення оцінки [1]. Введення оцінки особистих
досягнень забезпечує розвиток наступних компонентів особистості: мотивації саморозвитку, розвиток
самооцінки, вольової регуляції, відповідальності.
Таким чином, «порт фоліо» допомагає розв’язати такі педагогічні завдання: підтримує та стимулює
навчальну мотивацію студентів; заохочує їхню активність, самостійність, розширює можливості навчання,
самоосвіти; розвиває навички рефлексивної, оцінної діяльності студентів; формує вміння вчитися – формувати
мету, планувати та організовувати власну навчальну діяльність; сприяє індивідуалізації навчання студентів;
закладає додаткові можливості для успішної соціалізації.
На нашу думку, портфоліо майбутнього художника сакрального живопису можу містити:

портфоліо його робіт, що відображають основні форми і напрямки його навчальної та творчої
активності;

портфоліо відгуків або презентаційне портфоліо, що включає в себе характеристики відносини
студента до різних видів діяльності, представлені викладачами, потенційними роботодавцями, керівниками
практик та ін., а також письмовий самоаналіз самого студента.
Функціями портфоліо в процесі професійної підготовки майбутнього художника сакрального живопису
є такі: діагностична (фіксуються зміни і зростання (динаміка) показників за певний період часу);
цілепокладання (підтримує освітні цілі, задані стандартами); мотиваційну (заохочує студентів і викладачів до
взаємодії і досягненню позитивних результатів); змістовну (максимально розкриває весь спектр досягнень і
видів виконуваних робіт); розвивальну (забезпечує безперервність процесу розвитку, навчання і виховання від
курсу до курсу); навчальну (створює умови для формування основ професійної компетентності).
Портфоліо є не тільки сучасною формою оцінювання, але й допомагає вирішити ряд педагогічних
завдань, таких як – підтримка високої мотивації учнів; формування вміння вчитися – ставити цілі, планувати і
організовувати власну навчальну діяльність; розвиток навичок рефлексивної та оціночної діяльності;
формування адекватної оцінки.
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Погоджуючись з думкою О. Кайдановської [2], щодо компонування і наповнення портфоліо вважаємо,
що воно повинно орієнтовно таку структуру: навчальні проекти (ескізні пошуки, курсові проекти, фото
виконаних робіт у виконавському та авторському виконанні); академічні роботи (графічні завдання зі
спеціальних дисциплін); участь у творчих конкурсах; наукова робота та публікації (статті, виступи на
конференціях, семінарах, інформаційні проекти); власні професійні роботи, проектні пропозиції, виділення
реалізованих об’єктів; проекти, виконані у співавторстві, участь у розробленні проектів, виконання окремих
видів робіт; самостійні творчі роботи та пошуки.
Технологія портфоліо інтегрується із інформаційно-комунікаційними технологіями у вигляді Webпортфоліо, який може місити всі означені вище складові портфоліо.
Web-портфоліо – це інноваційна технологія, яка характеризується: гіпертекстовою побудовою вебресурсу, що дозволяє реалізувати зв’язок між компонентами моделі портфоліо найбільш наочно у вигляді
перехресних посилань; структурованістю, відкритістю, платформонезалежністю, переносимістю та гнучкістю
веб-ресурсів, що дозволяють модифікувати веб-ресурси, проводити пошук і порівняльний аналіз і будувати
різні візуалізації контенту; комунікативною спрямованістю Web-ресурсів, що дозволяє студентам здійснювати
інформаційну взаємодію на базі своїх портфоліо. В Україні проблемою використання Web-портфоліо займалися
українські вчені Н. Бідюк, А. Джуринський, Б. Євтух, В. Жуковський, В. Коваленко, С. Романова, О.
Сухомлинська, В. Чорний та ін.
Для створення web-портфоліо можна використати такі ресурси:
1. https://docs.google.com – безкоштовний онлайн-офіс, що включає в себе текстовий, табличний
процесор і сервіс для створення презентацій, інтернет-сервіс зберігання файлів з функціями файлообміну,
публікації, матеріали виступів та конференціях, презентації проектів.
2. http://blogger.com – Інтернет-ресурс, призначений для створення веб-портфоліо та організації
зворотного зв'язку з відвідувачами.
3. http://www.youtube.com/ – он-лайн сервіс для перегляду і розміщення відеоматеріалів та
відеофрагментів.
Отже, технологія використання потфоліо та веб-портфоліо, як його складової у професійній підготовці
майбутнього художника сакрального живопису здійснює позитивний сплив на мотивацію студента для
здійснення його професійного розвитку; надає майбутньому фахівцю можливість самостійності та навчальної
ініціативи, забезпечує наступність різних етапів процесу професійної підготовки та комунікацію між його
учасниками; допомагає планувати, відслідковувати, коректувати професійну підготовку майбутнього
професіонала.
За класифікацією інноваційних підходів М. Клариним, можна констатувати, що технологія портфоліо
відноситься до інновацій – трансформацій. Інноваційні технології часто є комбінацією кількох технологій, що
дозволяє здійснювати комплексне оновлення процесу професійної підготовки[3].
Погоджуючись з думкою К. Ахмедова, Н. Сердюк, Ю. Трипса, С. Шевчук вважаємо, що інноваційні
технології часто є комбінацією кількох технологій, що дозволяє здійснювати комплексне оновлення процесу
професійної підготовки майбутнього фахівця у ВНЗ.
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ПРАВОВА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ РИСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Гречин І.В., студ.
Науковий керівник Приліпко В.М., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Українська національна правова система формувалася в складних умовах, що зумовлено як відсутністю
державної незалежності протягом значних періодів історії, так і геополітичним положенням України та
відповідним ідеологічним впливом на українське суспільство багато в чому протилежних за змістом
європейських та східних концепцій. Розвиток національної правової системи можна поділити на два періоди: до
здобуття незалежності та після її здобуття – період, який ознаменувався прийняттям Конституції 1996 р., яка не
лише зорієнтувала народ України на побудову незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, а й
зафіксувала основні правові засади її подальшого економічного, політичного й соціально- культурного
розвитку, накреслила шляхи реформування.
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У розвитку сучасної національної правової системи існують певні деформації. До них належать:
зниження ефективності правотворчої та правозастосовчої діяльності; часта змінюваність (нестабільність)
нормативно-правових актів; множинність підзаконних нормативно-правових актів та наявність у них у зв’язку з
цим юридичних колізій та дублювань; несформованість правової бази щодо визначення статусу та порядку
діяльності ряду державних органів; зменшення дієвості правового регулювання; розвиток правового нігілізму;
існування досить великої кількості випадків позаправового вирішення соціальних конфліктів.
Правова система сучасної України знаходиться на стадії формування, у перехідному стані від
командно-адміністративних методів управління до процесів саморегуляції та самоорганізації. Формування
сучасної правової системи України у відповідності з міжнародними, зокрема - європейськими правовими
стандартами, є процесом складним та багатофункціональним, атому потребує як глибокого науковотеоретичного аналізу правової дійсності, так і визначення основних напрямів її розвитку. Перш за все слід
відзначити, що сучасна правова система України складається з трьох основних частин: інституційної,
функціональної та нормативної, хоча на нинішньому етапі розвитку вона все ще знаходиться у стані
формування.
Трансформаційний етап становлення правової системи сучасної України детермінує її найважливіші
особливості та тенденції розвитку:
1. Проголошення людини, її прав та свобод найвищою цінністю характеризує юридичне закріплення
положення про те що людина є центром правової системи України. Решта суб’єктів – організації, підприємства,
юридичні та посадові особи, органи держави є необхідними утвореннями, наслідками активної діяльності
людини.
2. Діяльність держави органів та посадових осіб спрямована на утвердження прав і свобод людини та
громадянина.
3. Підвищення ролі органів місцевого самоврядування як засобу самоуправління населення та
забезпечення його інтересів.
4. Підвищення ролі правосвідомості як частини культури суспільства та засобу усвідомленого
ставлення суб’єкта до права, необхідності добровільного виконання закріплених у його приписах вимог.
5. Чітке розмежування та дослідження основних різновидів правової діяльності, що складається з
правотворчої діяльності органів влади; правозастосовчої діяльності правоохоронних органів, а також право
реалізаційної діяльності всіма названими органами та суб’єктами правової системи України.
6. Основними напрямами розвитку правотворчої діяльності є законодавче врегулювання процесу
створення нормативних актів, прийняття актів, що враховують різноманітні суспільні інтереси та створення
юридично досконалих актів.
7. Значне підвищення ролі закону в системі джерел права на можливість визнання офіційного значення
правового прецеденту в юридичній практиці.
8. Становлення та розвиток приватного права, що гарантує не лише реалізацію суб’єктивних прав, а й
їх поновлення у разі порушення.
Таким чином, правова системи України перебуває нині в площині глибоких структурних реформ. При
цьому основним напрямом її розвитку є побудова правової держави на основі розвинутого громадянського
суспільства, де центральним елементом, вищою цінністю виступали б права людини, реально забезпечені,
гарантовані та захищені. Правова держава є неможливою без високорозвинутої, демократичної правової
системи, що чітко працює та спроможна ефективно захищати інтереси суспільства та її громадян. Вона повинна
забезпечувати різноманітні регулятивно-організуючі, стимулюючі та стабілізуючі завдання, пов’язані із
забезпеченням нормальної життєдіяльності людини, розвитком економіки, науки, культури, освіти, соціальної
сфери, реалізацією прав та свобод особи. Саме тому одним із основних завдань демократичних перетворень, які
проводилися в Україні за останнє десятиліття, є створення стійкої, чітко працюючої та ефективної правової
системи, в центрі якої має бути людина. Водночас сама правова система є могутнім інструментом цих
перетворень, нормативною базою реформ.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Грицюк А. В., студ.
Науковий керівник Грицюк О. С., к.пед.н.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні під впливом європейської системи навчання
активно впроваджуються новітні освітні форми, зокрема, інтерактивне навчання. Онлайн-освіта надає широкі
можливості для навчання, знімаючи багато обмежень: навчатися може кожна людина (незалежно від віку, стану
здоров’я та рівня освіти), за будь-якою спеціальністю і програмою та будь-який час.
Переважна більшість курсів, які пропонуються на спеціальних навчальних платформах, проводиться
англійською мовою, однак зараз виникають і вітчизняні програми інтерактивного навчання, які дозволяють
слухати лекції, брати участь у вебінарах і онлайн-конференціях, виконувати різноманітні завдання рідною
мовою.
Онлайн-освіта в Україні знайшла підтримку на законодавчому рівні. У 2015 р. було розроблено Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти)», у якому
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розрізняються формальна (традиційна), неформальна та інформальна освіта і розтлумачуються нові для нашої
освітньої системи поняття. Згідно з цим документом, «неформальна освіта – це освіта інституціолізована,
цілеспрямована та спланована навчальним закладом без надання освітніх програм і кваліфікацій, визнаних
національними органами управління освітою, або без кваліфікацій взагалі, і є додатковою, альтернативною
та/або доповняльною до формальної освіти в процесі освіти впродовж життя; слугує забезпеченню права осіб
будь-якого віку на доступ до освіти, але не передбачає обов’язкової безперервної структурованої послідовності
у здобутті освіти і може бути короткотерміновою і невеликої або великої інтенсивності, зокрема у формі
короткотермінових курсів, семінарів, практичних занять. Хоча неформальна освіта безпосередньо не приводить
до формальних кваліфікацій, визнані формальні кваліфікацій можуть бути отримані шляхом освоєння певної
сукупності окремих програм неформальної освіти і відповідного визнання уповноваженим органом набутих
знань, умінь, інших компетентностей» [1]. В свою чергу, інформальна освіта передбачає самоорганізоване
здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною,
громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям [1].
Онлайн-курси, освітні портали та навчальні платформи є складовими неформальної освіти. Навчання за
такою формою не передбачає присвоєння визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання
встановленого законодавством документа про освіту, хоча знання та компетентності, які людина отримала
завдяки неформальній освіті, можуть бути підтверджені та визнані у системі формальної освіти або у інших
випадках передбачених законодавством України.
Під впливом західних технологій навчання питома вага неформальної освіти в освітньому просторі
України останнім часом суттєво зростає. Активно використовуються зарубіжні навчальні платформи, за їх
зразком розробляються вітчизняні аналоги. Розглянемо найпопулярніші.
У всесвітньо відомому ресурсі МООС (Massive open online course) найбільш відомими платформами є
Coursera и EdX. Онлайн-платформа «Coursera» була розроблена у 2012 р., вона має розгалужену систему
партнерських зв’язків з провідними університетами (Стенфорд, Прінстон, Каліфорнійський, Колумбійський
університети) та культурними установами і організаціями США. Завдяки широкому переліку програм, що
пропонуються для самостійного опанування, платформа посідає лідерське місце за аудиторією. Платформа
забезпечує навчання за понад 450 курсами з різних галузей науки. Навчання ведеться англійською мовою, але
певні курси супроводжуються субтитрами іспанською, французькою, рідше російською мовами. Курси
розраховані на один-три місяці та поділяються на модулі, кожен з яких закінчується тестуванням. Після
закінчення курсів випускники отримують сертифікати.
EdX – спільний проект Гарвардського університету й МТІ, що пропонує онлайн-навчання за 24
напрямами (комп’ютерні технології, хімія, математика, етика, музика, статистика, література тощо). Онлайнкурси повторюють реальні лекції провідних світових навчальних установ, тому користувачі понинні мати певні
базові знання. Деякі курси зараховуються в академічні години та можуть враховуватися при розгляді заявки на
отримання стипендії в університетах-партнерах. EdX використовує модульну систему, іспити як форму
контролю знань. Перевагою платформи є надання студентам електронних підручників з дисциплін. Успішне
проходження навчання передбачає отримання сертифіката. Необхідно додати, що лише 5% зареєстрованих
користувачів доходять до цього етапу. Найвищий відсоток успішності навчання мають курси з вузькою
спеціалізацією, що пояснюється високою зацікавленістю аудиторії та її обізнаністю на тематиці [2].
Онлайн-платформа «Khan Academy» формалізована ще менше, вона навіть не потрібує реєстрації.
Ресурс пропонує стислі відеоуроки з різних дисциплін. Крім відеолекцій пропонуються тести для контролю
набутих знань. Перевагою онлайн-платформи «Khan Academy» є наявність української сторінки. Ще однією
специфічною особливістю ресурсу є інтерактивна панель, використання якої полегшує підбір матеріалу,
опанування новими знаннями. Завдяки цьому ця онлайн-платформа є досить популярною серед школярів.
Платформа «Університет без кордонів» відрізняється тим, що курси проводяться у режимі реального
часу, тому студенти можуть не лише прослухати лекцію, а й задати питання викладачу, уточнити деталі, взяти
участь у дискусії. Головний акцент зроблено гуманітарні дисципліни: медіа, історію, політику, глобалізацію,
урбаністику, соціологію тощо. Курси ведуть викладачі американських, європейських університетів, зокрема
Tufts University, Georgetown University, George Mason University, Мах Planck Institute. Після закінчення
студентам, які виконали не менше 70% завдань, видається електронний сертифікат.
Інтерактивні курси HTML Academy присвячені навчанню HTML і CSS. Основний акцент зроблено на
практичних заняттях, тому програма містить багато вправ, під час виконання яких студент має змінювати
HTML і CSS коди в онлайн-редакторах за вказівками системи. Навчальна програма складається з 8 тем,
вивченню яких присвячено один або декілька курсів. Наприкінці студенти виконують підсумкове завдання –
верстають макет.
Серед українських аналогів популярністю користується платформа «Прометеус», курси якої
орієнтовані на українську вищу освіту і проводяться викладачами національних ВНЗ. Платформа позиціонує
себе як ресурс для ефективної організації самостійної роботи студентів. Нещодавно онлайн-платформа
запустила ряд курсів з точних наук для школярів, які хочуть підготуватися до ЗНО. Особливо нові курси
зможуть допомогти абітурієнтам із зони АТО, тимчасово окупованих територій та біженцям, вважають
засновники платформи. Курси безкоштовні, а читають їх викладачі Одеського національного університету ім.
І.Мечникова, Одеського національного медичного університету, а також шкільні вчителі. Усього доступно
п’ять дисциплін: математика, фізика, хімія українська та англійська мови.

225

Український освітній портал «Академія» теж пропонує безкоштовні онлайн-курси з підготовки до ЗНО
практично з усіх предметів. Окрім стандартного набору дисциплін, тут є також курси з географії, біології,
української літератури та іноземних мов.
Українська платформа «ZNOUA Online» побудована за зразком «Khan Academy».
Істотною
відмінністю від інших систем, за словами творців, є розбиття окремої теми на мікровміння та навички,
необхідні для якісної підготовки. Кожен студент може займатися за власним планом підготовки. Платформа
передбачає користування не лише комп’ютерною техніко, а й будь-якими гаджетами. Підготовка здійснюється
у сучасному форматі.
Центр дистанційної освіти «Знання онлайн» пропонує відео-уроки, підсумкові конспекти і тести для
перевірки знань з історії, математики, фізики та української мови. Лекції ведуть викладачі провідних
університетів України, зокрема КНУ ім. Т.Г.Шевченка.
Онлайн-платформа «EdEra» позиціонується як соціальний проект, її відмінною рисою є система оплати
навчання – кожен користувач платить стільки, скільки в змозі. Особливістю цієї платформи є також створення
підручників під кожен курс, які можуть використовуватись окремо, адже матеріал в них структуровано на
зразок західних видавництв Pearsоn, Oxford press тощо.
Розвиток онлайн-навчання в Україні відкриває нові перспективи перед всіма учасниками освітнього
процесу. Для університетів і викладачів перспективним є ліцензування власних онлайн-курсів, що підвищує
рейтинг навчального закладу, його популярність. Студенти денної форми навчання завдяки таким курсам
можуть оптимально організувати самостійну роботу. Для студентів заочної форми навчання онлайн-курси є
найзручнішим способом отримання знань. Школярі отримують можливість підготуватися до ЗНО. Люди, які не
мають вищої освіти, або вже закінчили її за певною спеціальністю, але бажають отримати нову кваліфікацію,
можуть вибрати курс за власним уподобанням з урахуванням вимог ринку праці. При цьому всі мають
можливість навчатися в зручний час і в зручному режимі. Таким чином, онлайн-навчання стає надійною базою
для впровадження принципу неперервності освіти.
Поступова інтеграція формальної та неформальної освіти, їх взаємодоповнення та взаємозбагачення
сприяють підвищенню освітнього рівня населення.
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МІСЦЕВА ГАЗЕТА ЯК ЗАСІБ ІНФОРМУВАННЯ В СИСТЕМІ МАСОВИХИХ КОМУНІКАЦІЙ РЕГІОНУ
Дем’янчук В. В., студ.
Науковий керівник Бутко Л. В., к.філол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасний світ складно уявити без потужних потоків інформації, причому важливу роль у
інформатизації суспільства завжди відігравала газета. Проте останнім часом вона поступається в багатьох
аспектах (доступності, оперативності, малої вартості тощо) сучасним засобам інформації (радіо, телебаченню,
Інтернету). Це призвело до скептицизму по відношенню до газети: усе більше людей не вірять у те, що вона
переживе цифрову революцію.
Однією з найважливіших характеристик ЗМІ, у тому числі й газет, є географічний простір з його
системою соціальних комунікацій. За цією ознакою газети розподіляються на транснаціональні, національні
(центральні), місцеві (регіональні) і локальні.
Медійний ринок сьогодні перенасичений виданнями різних типів і видів, проте регіональні газети
займають свою нішу в системі ЗМІ, є одним із найзатребуваніших і найпопулярніших засобів масової
інформації. Місцева преса кількісно переважає над центральною. В Україні, наприклад, близько 8 тисяч газет. З
них понад 3,5 тис. міських і районних, близько 4 тис. багатотиражних [1].
Преса, у тому числі й місцева, займає свою нішу у складному механізмі ЗМІ. Відповідно зникнення чи
зміна одного з його складових може призвести до виходу з ладу всієї системи. Тож необхідно з’ясувати, яку
саме роль місцеві газети відіграють у нашому соціумі. Аналізуючи призначення місцевої преси, можна казати,
що вона не завжди виконує свою роль добре, але роль, яку вона відіграє, важлива. Місцева газета призначена,
перш за все, оперативно інформувати про місцеві події, надаючи їм по можливості оцінку.
Звичайно, місцева преса ближча до певного району, місцевості, тісніше пов’язана з населенням,
інформує його про факти, добре зрозумілі її читачеві. Вона універсальна щодо місцевої інформації.
Відображаючи виробничі особливості й економіку певного регіону, заводу, підприємства, вона розрахована на
певний соціальний тип читача, який має свою професійну орієнтацію, на певний вік, відображає також
специфіку мовлення певної місцевості. Основними темами місцевої газети є місцева політика, соціальна сфера,
кримінал, розповіді про історію рідного краю, про видатних людей, гумор, реклама, культура і спорт.
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Місцеві, чи регіональні ЗМІ, на думку дослідників у галузі комунікаційних технологій, є тією основою
гігантської піраміди, яку називають «медіа». Чим потужніша інформаційна корпорація, тим більшою є її
присутність саме на місцях, тим розгалуженішою є її структура.
Народне прислів’я говорить, що «своя сорочка ближче до тіла», тому інформація про те, що ж
відбувається в сусідньому будинку чи на сусідній вулиці є часто більш цікавою для пересічного мешканця
міста, ніж повідомлення про повінь у США чи землетрус на Гаїті. І тому, хоча місцеві газети часто не мають
такого презентабельного вигляду як провідні міжнародні видання, їх роль у формуванні громадської думки є
далеко не останньою.
Місцеві медіа є невід’ємною частиною місцевого середовища, її структурним компонентом, як
місцевий транспорт, система місцевого самоврядування та міські комунікації. Крім того, місцеві засоби масової
інформації є інструментом, за допомогою якого містяни адаптуються до соціально-політичних та інших умов,
характерних для певних територій.
Важливою функцією місцевої преси є й формування образу майбутнього міста в публічному просторі, а
також ставлення аудиторії до цього образу. Міська преса охоплює все місто, враховує потреби більшості людей
і одночасно розставляє акценти на найважливіших інформаційних подіях.
Міська газета як особливий тип ЗМІ характеризується рядом специфічних ознак: обмеженістю ареалу
розповсюдження, широким тематичним спектром, виконанням специфічних функцій, пов’язаних із місцем її
розповсюдження і консолідацією міської аудиторії навколо вирішення міських проблем.
Отже, місцева преса виконує важливе значення в системі ЗМІ. Безперечно, вона потребує якісних змін,
трансформацій відповідно до потреб часу і регіону, проте її зникнення може призвести до серйозного
дисбалансу в системі масових комунікацій.
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Актуальність даної теми у тому, що за останній час люди все більше часу проводять за переглядом
телебачення і потрапляють під його психологічний вплив. Телебачення стало засобом отримання легкої
інформації, засобом розваг та розслаблення, засобом розвитку чи деструкції мозкової активності, засобом
впливу на підсвідоме людини з метою управління її думками та поведінкою. Психологічний вплив телебачення
полягає у виникненні потреби моделювання поведінки через механізм наслідування. Стереотипність мислення
впливає на вибір курсу дій і процес прийняття рішень. Людям властиво засвоювати спостережувані моделі
поведінки та відтворювати їх у належних ситуаціях. Настрій, емоції, симпатії, бажання активно впливають на
процес прийняття рішень.
Проблемою прийняття рішень займалися такі вчені як А. Бандура, І. Дженіс, Д. Доллард, Ч. Ліндблом,
Л. Манн, Д. Міллер, Р. Уолтері. А такі вчені як Л. Гросс, Д. Гурбнер, Л. В. Матвєєва, Д. Радд, Н. П. Романова,
М. В. Скрипкар, К. Пехман, вивчали вплив телебачення на людину.
Психіка людини має три рівні: свідомість, підсвідоме та несвідоме. Людина сприймає, потім осмислює,
після цього отримана інформація потрапляє у несвідоме. Несвідомі і слухові відчуття викликають не довільні
рефлексивні реакції у зоровому і слуховому центрі нервової системи. Тобто, якщо людина подивиться фільм зі
сценами насилля, вона «підживить» свою агресію, яка через свідомість проникає на підсвідомість, а потім може
проявитися через агресивне відношення до інших людей, тварин.
Виділяють наступні механізми впливу засобів масової інформації (ЗМІ) на поведінку: збудження,
імітація, дізінгібіція, десенсибілізація, катарсис.
Відповідно до теорії культивації (розроблена Д. Гербнером і Л. Гроссом в Університеті Пенсільванії),
демонстрація насильства змінює установки людини та уявлення про світ і відносини людей будуються на
телевізійній реальності. І чим частіше людина піддається впливу ЗМІ, тим більше уявлення людини про світ
починають наближатися до того образу, який демонструє ЗМІ [1].
З погляду теорії соціального навчання, демонстрація насильства в ЗМІ призводить до моделювання
аналогічної поведінки в реальному житті. Експерименти А. Бандури з лялькою Бобо наочно продемонстрували
дієвість моделювання. А. Бандура зняв короткий фільм, в якому жінка лає, штовхає і навіть б’є молотком
велику гумову ляльку Бобо. Потім цей фільм було показано групі дітей дошкільного віку. У контрольній групі
показувалося відео без насильства, ще одна група не дивилася відео. Потім дітей приводили в приміщення, в
якому перебувала лялька. Діти першої групи, які спостерігали відео з агресивною поведінкою, відразу починали
відтворювати побачені у фільмі дії: лупити ляльку, бити її молотком і т.п. У контрольних групах діти не
демонстрували насильницької поведінки, а спокійно грали [1].
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Таким чином А. Бандура показав, що перегляд сцен насильства і жорстокості сприяє зміні установок
глядача і веде до оцінки насильства як природної форми поведінки.
Л. В. Матвєєва в дослідженнях телевізійної комунікації виділила наступні типи впливу на глядачів [2]:
1. Вторгнення - активний вплив на глядача без урахування того, наскільки він готовий до сприйняття.
Такий тип впливу має на увазі об’єктне сприйняття глядача комунікатором і може здійснюватися за відсутності
інформації про настанови та характеристиках аудиторії.
2. Догляд – такий тип впливу, при якому комунікатор і аудиторія відчужуються один від одного, глядач
не намагається зрозуміти автора або ведучого передачі, а ведучий не намагається проникнути в душу глядачеві.
Зазвичай це передачі, які служать «фоном» повсякденному життю людини. Фактично, впливу в даному випадку
не відбувається.
3. Саморозкриття – вплив, що характеризується активним особистісним самовираженням комунікатора,
свого роду авторський монолог, проте глядач не залучений до цього процесу, діалогу не відбувається.
4. Залучення – такий вид впливу, при якому глядач втягується в події на екрані, процес співтворчості
комунікатора і глядача. Відбувається взаємодія глядача і комунікатора, що складається в «проникненні»
комунікатора в глядача, запускання у глядача внутрішнього діалогу з комунікатором. Такий вид впливу виділяв
ще А. Хараш, називаючи його «особистісним включенням» і описуючи як «включення комунікатора в сферу
життєдіяльності і свідомість реципієнта» [4].
Є фактори, які підвищують ефективність моделювання поведінки. Наприклад: привабливість
персонажа підсилює ідентифікацію і схильність наслідування його глядачем; насильство представляється
виправданням з погляду сюжету; злочинні дії героя винагороджуються; демонстрація цінності застосування
сили. Позитивні ефекти впливу на поведінку пов’язані з наступними напрямками в ЗМІ: інформаційні кампанії
про здоров’я та здоровий спосіб життя, інформація про небезпеки і способах їх опанування. Інформаційні
кампанії часто використовують соціальну рекламу, а також спеціально створювані передачі або статті про
шкоду куріння, вживання алкоголю та наркотиків тощо. Популярні також передачі про здорове харчування,
заняттях спортом.
К. Пехман виділив дві моделі переконання людей вести здоровий спосіб життя. Перша модель: модель
вивчення небезпеки – демонструє людям небезпеки і загрози для здоров’я. Вважається, що це мотивує їх
підтримувати здоровий спосіб життя. Друга модель: стереотипна первинна модель – використовує стереотипні
уявлення про людей, які дотримуються або не дотримуватися здорового способу життя. Наприклад, люди, що
палять зображуються худими, нездоровими, з жовтими зубами і поганим запахом, некурящі – здоровими,
веселими. Таким чином, ця модель використовує вже існуючі стереотипи і уявлення людей, посилюючи їх [5].
Деякі психологи використовують фільми для лікування. Наприклад, психолог Д. Радд за допомогою
фільму жахів позбавляє своїх пацієнтів від різних фобій. В основі його психологічної практики покладена
наступна теоретична основа: при регулярному впливі на психіку людини чого-небудь, що вселяє в нього страх
(фільми, книги), він починає звикати і, зрештою, перестає відчувати негативні почуття. Н. П. Романова і
М. В. Скрипкар відзначають, що фільми жахів здатні зняти психічну напругу [3].
Вплив телебачення на людину проявляється на усіх рівнях психіки, а головним результатом цього є
зміни у свідомості іншої людини, автоматизми людини, спосіб прийняття рішень. У цілому, вплив фільмів
залежить від віку, особливостей психіки кожного конкретного кіноглядача, його схильності піддаватися
впливу, навіюванню. Можна звернути увагу на те, що діти більш активно наслідують модель поведінки, якщо
це винагороджується і меншою мірою – якщо це каралося. На процес прийняття рішення впливає настрій,
емпатія, симпатія чи антипатія, бажання та інші психологічні чинники. Використання ЗМІ в багатьох областях
може привести велику користь суспільству і окремим людям, якщо робити це розумно і з опорою на наукові
дані.
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Актуальність. Творче начало є основною рисою, яка визначає результативність усіх вчинків і дій
людей в умовах безперервних змін реальної дійсності.
На сучасному етапі розвитку суспільства складною є проблема вивчення здібностей. Під здібностями
розуміють індивідуально-психологічні особливості особистості, які відповідають вимогам певної діяльності і
являються успішною умовою їх виконання. Розвиток і формування саме творчих здібностей, відбувається
безпосередньо через залучення особистості до різних видів творчої діяльності.
Вивченню поняття «здібності» присвятили свої праці Л. С. Виготський, Б. Г. Ананьєв. За
С. Р. Рубінштейном та Б. Л. Тепловим здібності є надбанням особистості на протязі життя, що робить людину
відкритою для виконання будь-якої діяльності. Дослідження творчих здібностей зображені у працях
В. М. Дружиніна, Я. О. Пономарьова, де здібності виступають як створення нового, винайдення чогось раніше
невідомого. Основою праці про творчі здібності у Д. Б. Богоявленськоїє творча активність, яка прагне вийти за
межі проблеми.
Акторські здібності розглядають В. І. Кочнєв, А. П. Єршов у зв’язку сценічної дії, поведінки,
сценічного переживання і перевтілення.Складність проблеми акторських здібностей з’являється вже на перших
етапах її аналізу, адже немає відповіді на питання, що є інтегральною характеристикою успішності акторської
діяльності.
Організація дослідження. Під час діяльності відбувається формування особистості. В процесі
сценічної діяльності створюється образ актора, завданням якого є уміння яскраво та точно передати емоції та
почуття глядачам. Створення образу відбувається коли актор розуміє задум твору та концентрується на
важливих моментах, подіях обраного персонажа.
К. С. Станіславський вважає, що актор повинен володіти такими здібностями, як: творча уява, інтуїція,
асоціативне та образне мислення, співпереживання, почуття дії та ритму, музичний слух, чуттєве сприйняття та
творче натхнення. За О. О. Бодальовим в особистості виділяють дві групи властивостей: перша група
спонукальна (мотиваційна) сторона особистості, а друга пов’язана з організаційно-виконавською стороною
психічної регуляції діяльності. До внутрішнього психологічного змісту людини відносять її потреби, інтереси,
почуття, характер, здібності, які виражаються у діях, рухах особистості. Сприймаючи рухи та дії людей, актор
усвідомлює внутрішній стан, вивчає характер та здібності героя. Суттєво важливим є те, що без внутрішнього
перевтілення неможливий процес зовнішнього [1].Процес внутрішнього перевтілення вивчає
К. С. Станіславський, де зазначає внутрішнім перевтіленням – переживання ролі. Переживання включає в себе
думки, уявлення, ставлення актора до образу, що проявляється у діях та спілкуванні актора створюючи
динамічну основу [2].
Ще однією з важливих форм акторських здібностей є сценічна поведінка, яка має свої особливості, а
саме: є зовнішнім, безпосередньо спостережуваним глядачем виразом сценічного переживання; структурна
одиниця сценічної поведінки – фізична дія – виступає в якості універсального інструменту активації сценічного
переживання [1]. У праці Н. В. Рождєственської «Психологія сценічної діяльності» відбувається порівняння
сценічної поведінки із повсякденною. Схожість проявляється в тому, що сценічна поведінка так як і життєва
керується тим чи іншим мотивом, що багато в чому визначає своєрідність особистості. Відмінністю є те, що
сценічна поведінка направлена не на реальну, а на уявну ситуацію [3].
Сценічне мистецтво охоплює широкий діапазон емоцій, якими повинен вміти володіти актор, до них
відносять: емоції радості, страху та гніву.У процесі переживання ролі актор повинен вміти правильно
відтворювати емоційний спектр герою, тобто точно відповідати змісту обставин життя ролі.
Висновок. Здібності являють собою стійкі індивідуально-психологічні якості особистості, які
удосконалюються впродовж життя у різних сферах діяльності. Акторські здібності розглядають у взаємозв’язку
сценічної дії, сценічної поведінки та переживання. Разом ці поняття формують цілісний образ актора, який
включає в себе вміння сприймати та переживати внутрішній стан людини, охоплюючи і зовнішні зміни в діях,
які втілюються в сценічній поведінці.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ПІД ЖИТЛОВУ
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Жосан В.О., студ.
Науковий керівник Латишева В.В., к.ю.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Конституційно закріплено право власності на землю. Законодавством передбачено, що громадянам
України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися
безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах визначених норм. Проте, на сьогодні гостро
стоїть проблема забезпечення права на отримання земельної ділянки під житлову забудову. Таким чином,
постає необхідність у детальному дослідженні приписів законодавства, які передбачають забезпечення
громадян земельними ділянками під забудову.
Проблема правового управління землями населених пунктів досліджувалась науковцями як у сфері
земельного права (М.В. Шульга, В.В. Носік, С.І. Марченко, Т.О. Коваленко та ін.), так і в сфері
землевпорядкування (А.М. Третяк, Л.Я. Новаковський, М.Г. Cтупень, Є.О. Іванова та ін.).
Варто зазначити, що обов’язковою умовою для віднесення відповідних земельних ділянок до земель
житлової та громадської забудови є знаходження їх в межах населених пунктів (міст, селищ і сіл), а також
специфічне цільове призначення для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших
об’єктів загального користування.
Землі житлової та громадської забудови займають близько 1,7 млн. га. Для віднесення земельної
ділянки до земель житлової та громадської забудови закон передбачає дві умови:
1) земельна ділянка має бути розташована в межах населеного пункту;
2) вона повинна «використовуватися для розміщення житлової забудови, громадських будівель і
споруд, інших об’єктів загального користування». Вичерпного переліку «об’єктів загального
користування» законодавство не визначає.
Поняття «межі населених пунктів» визначається ч. 1 статі 173 Земельного кодексу України як
умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію відповідного населеного пункту від
інших територій. Положення цієї статті щодо належності до земель житлової та громадської забудови
земельних ділянок, які використовуються для розміщення житлової забудови громадських будівель і споруд,
інших об'єктів загального користування, слід розуміти розширено: до даної категорії земель належать і
ділянки, що не використовуються, але призначені для вказаних потреб. Визначення таких земельних
ділянок має відбуватися на підставі затвердженої землевпорядної та містобудівної документації.
Виділення у складі земельних ділянок населених пунктів земель громадської забудови виглядає
штучним, тому що не узгоджується із прийнятим у планувальній діяльності зонуванням земель населених
пунктів. Поділ земель на різні зони здійснюється відповідно до підзаконних актів, зокрема, відповідно до п.2.1
ДБН 360-92 – територія міста поділяється за функціональним призначенням на селищну, виробничу (в т.ч.
3овнішнього транспорту) і ландшафтно-рекреаційну зони. На наш погляд, наведене зонування не може
бути покладене в основу обгрунтованого виокремлення земель громадської забудови. Відповідно до статті
38 Земельного кодексу України, до земель житлової та громадської забудови відносяться земельні ділянки
лише в межах населених пунктів, відповідно, норми законодавства про дану категорію земель
не
поширюються на земельні ділянки під поселеннями за межами населених пунктів. Між тим, будинки та
споруди можуть знаходитися і поза межами населених пунктів на землях, наданих для садівництва (стаття
35 Земельного права України), ведення особистого підсобного (стаття 7 Закону України «Про особисте
селянське господарство») або фермерського господарства (стаття 16 та ін. Закону України «Про
фермерське господарство»); на землях рекреаційного призначення (стаття 51 Земельного кодексу України),
землях транспорту, оборони тощо. Правовий режим земель поселень за межами населених пунктів має
чимало прогалин, що призводить до численних зловживань (наприклад, створення поселень на землях
природно-заповідного, водного фонду під виглядом об'єктів рекреаційного призначення). Ми вважаємо, що
при заповненні існуючих прогалин доцільно використати історичний досвід та
відповідні
норми
законодавства зарубіжних країн.
Більш того, у чинному законодавстві України існує ціла низка прямих вказівок на те, що будівництво
жилих будинків за межами населених пунктів можливе (наприклад, ч. 2 статті 5 Закону України «Про
фермерське господарство»). Хоча наведене положення про відокремлену фермерську садибу і не регулює
безпосередньо відносин із надання земельних ділянок для індивідуального будівництва, воно досить чітко
формулює загальне позитивне ставлення законодавця до житлової забудови за межами населених пунктів.
Таким чином, заборони на житлове будівництво, а отже, і на надання земельних ділянок для
житлового будівництва за межами населених пунктів, законодавство ні прямо, ні опосередковано не
встановлює. Проведене дослідження дозволило встановити доцільність прийняття приписів, які розширять
повноваження органів місцевого самоврядування за межами населеного пункту, зокрема, щодо зміни цільового
призначення земель.
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ВЖИВАННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТЕКСТАХ ЗМІ
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Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
Сьогодні відбувається чергове глобальне реформування всіх розділів української мови, однак найбільш
помітно ці модифікації відбуваються у сфері слововживання і поєднання слів, активно поширюється авторський
словотвір, формуються фразеологічні звороти із звичним або нетрадиційним поєднанням слів. Протягом
останніхроків роль законодавця в створенні норм слововживання належить засобам масової інформації,
публіцистичному жанру як найбільш близькому до розмовної мови.
Ефективний вплив на читача періодики передбачає обов’язкову апеляцію до його емоцій, його
зацікавлення інформацією, що подається в публікаціях. Фразеологічні одиниці є найоптимальнішим засобом
впливу в цьому сенсі, адже вони активізують увагу і мислення людини [1, с.20]. Це зумовлено високим
ступенем узагальненості значення та експресивно-емоційної наповненості фразеологізмів. Використання
фразеологічних одиниць дає можливість розв’язати одне із головних завдань публіцистики – поєднати
максимальний рівень інформативності з емоційною наповненістю, експресивністю вислову. Загальноприйняті
фразеологізми, на відміну від оказіональних, не призводять до створення додаткового ефекту переосмислення
семантики. Значення загальноприйнятого фразеологізму переноситься на текст статті, створюючи потрібні
асоціації: «Що дякові можна, то попові зась»; «Крим коней на переправі не міняє»; «Цей про образи, а той про
гарбузи» [3, с.19].
Під час створення заголовку для журналістських матеріалів послуговуються такими типами
трансформації фразеологічних одиниць, як: семантичні та структурно-семантичні. До них
зокрема
відносяться: скорочення або розширення складу звороту, поєднання кількох або часткове перетворення
фразеологізмів, їх антонімізація. Фразеологізми, використані без змін, можуть являти собою частину заголовка,
тобто вводитися в широкий контекст, не піддаючись трансформації: «Ловили кайф – спіймали облизня»,
«Учені-емігранти – наша п’ята колона...», «У Києві на корейському мистецтві собаку з’їли», «Україна у
Митному союзі: ні в тин, ні в ворота». Хоча фразеологізми використовують не лише в заголовках, а й у тексті
статей, наприклад: «Проте за чотири роки його головування люди зрозуміли, що від слова до діла, як від землі
до неба», «Сіль життя в тому, що воно не цукор», «Чим менше знаємо ми закони, тим більше люблять «вони
нас» (заголовок публікації,спрямований проти судового свавілля); «Капітан, він і в Африці капітан» (Свиня,
вона і в Африці свиня).
Отже, фразеологічні одиниці, зокрема прислів’я та приказки, заслуговують на особливу увагу як
елементи інтертекстуальності.З іншого боку різні типи трансформацій прецедентних текстів – прислів’їв та
приказок використовуються у текстах засобів масової інформації задля комунікативно-інформаційної мети, що
полягає у вдалій формулівираження думки та заощаджує зусилля читача під час сприйняття ним тексту.
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Згідно з останніми дослідженнями, проведеними Київським міжнародним інститутом соціології
протягом грудня 2016 року, рівень довіри населення засобам масової інформації (ЗМІ) в Україні значно
знизився упродовж минулого року. Отже, відповідно до статистичних даних, отриманих в результаті
досліджень громадської думки, українським засобам масової інформації довіряють лише 26% українців, разом з
цим найменше довіри українські ЗМІ викликають у громадян, що проживають на сході країни, адже тут
показник довіри склав всього 10 %. Результати соціального опитування свідчать, що у журналістських
матеріалах наявні упередженість та політична заангажованість. Дану тезу підтверджує доповідь члена
правління міжнародної неурядової правозахисної організації «Репортери без кордонів» Джемма Пьорцген
«Повернення до реальності після Євромайдану», в якій вона висвітлює основні проблеми та недоліки
українських засобів масової інформації.
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Головними проблемами українських ЗМІ, на думку іноземних експертів, є олігархізація головних
телеканалів країни, використання «нативної» або прихованої реклами у журналістських матеріалах, однобічне
висвітлення конфліктів, відсутність незалежного громадського каналу мовлення, обвал рекламного ринку,
замовні матеріали, невисокий рівень довіри до преси, радянські рефлекси високопоставлених чиновників щодо
неї, далеке від практики, надмірно академічне навчання молодих журналістів, а також такий різновид контенту
як інфотейнмент, що продукується комерціалізацією ЗМІ та негативно впливає на об’єктивність подачі
інформації.
Також Джемма Пьорцген засуджує прийняття в Україні законів про заборону ретрансляції російських
телеканалів і кінофільмів та блокування в’їзду іноземних журналістів. 4 лютого 2016 року був прийнятий закон
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності
журналістів»,згідно якого кримінальну відповідальність передбачено за такі дії, як «незаконне вилучення
зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у
зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна
заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само
будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності».
На сьогодні в Україні склалась така ситуація, коли громадяни довіряють інформації, яка надається
окремими особами безпосередньо, наприклад, політиками на їх акаунтах у соціальних мережах, адже
журналісти також доволі часто посилаються на інтернет-блоги чи офіційні повідомлення, опубліковані
окремими лідерами у Фейсбуці. Це свідчить про те, що рівень довіри до ЗМІ значно знизився через
підпорядкованість преси і телеканалів можновладцям, через відсутність громадського незалежного
телебачення, через залякування та вбивства журналістів, їх соціальну незахищеність від переслідувань,
пов’язаних з професійною діяльністю. Жодне демократичне суспільство не може існувати без впливових ЗМІ,
бо за влучним висловом Натана Ротшильда, хто володіє інформацією, той володіє світом, а значить свідомістю
громадян.
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ПІДСТАВИ ТА УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
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Проголошення України демократичною, соціальною та правовою державою, найвищою соціальною
цінністю якої є людина, вимагає реформування чинного законодавства, приведення його у відповідність з
міжнародними: нормами і стандартами. Однією з важливих галузей права і законодавства, які потребують свого
реформування, є трудове.
За десятиріччя незалежності України прийнято ряд нових законів, які враховують особливості ринкової
економіки та їх вплив на трудові відносини, зокрема, це: Закони України «Про зайнятість населення», «Про
колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про оплату пращ», «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації
роботодавців» та ін. Проте ще й досі не прийнятий новий Трудовий кодекс України, який повинен стати
основою для подальшого реформування і розвитку трудового законодавства. Це в свою чергу вимагає розробки
концепції розвитку як трудових правовідносин взагалі, так і кожного із видів трудового право відношення.
Одним з таких важливих інститутів і є інститут матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.
Слід зауважити також те, що норми щодо матеріальної відповідальності працівника переважно
згруповані у КЗпП, тоді як норми про відповідальність роботодавця не виділені в окремий розділ, а містяться в
різних главах КЗпП. Окрім того, обов'язок роботодавця щодо відшкодування шкоди, завданої працівнику, часто
не викладений саме як матеріальна відповідальність роботодавця. При цьому застосовуються, наприклад,
конструкції: "працівникові виплачується середній заробіток", "орган виносить ухвалу про виплату працівнику
середнього заробітку" тощо. Така юридична техніка не може бути визнана задовільною, оскільки за такої
невизначеності можливе різне тлумачення, що врешті обертається порушенням прав працівника.
Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності становить собою обов’язок
однієї сторони трудового договору – працівника або роботодавця відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну
внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків у
встановленому законом розмірі й порядку.
Матеріальна відповідальність у трудовому праві має двосторонній, взаємний характер. Її складовими є:
матеріальна відповідальність працівників і матеріальна відповідальність роботодавця – власника підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи.
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Підставою виникнення матеріальної відповідальності є трудове майнове правопорушення, тобто винне
порушення однією зі сторін трудового договору своїх обов'язків, що призвело до заподіяння майнової шкоди
іншій стороні.
Матеріальну відповідальність потрібно відрізняти від майнової відповідальності, передбаченої
нормами цивільного права.
Передусім відмінні суб’єкти. У матеріальній відповідальності такими суб’єктами є працівник, який
перебуває у трудових відносинах із роботодавцем, і роботодавець. У цивільній відповідальності таким
суб’єктом є будь-яка юридична або фізична особа.
Елементи трудового майнового правопорушення є одночасно умовами матеріальної відповідальності
сторін трудового договору. Такими умовами є наявність прямої дійсної шкоди, під якою потрібно розуміти
втрату, погіршення або пониження цінності майна, необхідність для підприємства, установи, організації
зробити витрати на відновлення, придбання майна або інших цінностей або зробити зайві виплати (нестача,
ушкодження цінностей, витрати на ремонт зіпсованого майна, штрафні санкції за невиконання господарських
зобов’язань); протиправність дії або бездіяльність однієї зі сторін трудового договору (невиконання або
неналежне виконання трудових обов’язків); причинний зв'язок між протиправним порушенням стороною
трудового договору свого обов’язку і майновою шкодою, що наступила, тобто результат з неминучістю
випливає із заподіяного особою діяння; вина працівника, власника або уповноваженого ним органу.
У трудовому праві відшкодуванню підлягає тільки пряма дійсна шкода, неодержані доходи
відшкодуванню не підлягають. Межі матеріальної відповідальності працівників диференціюються залежно від
форми вини, виду майна, якому заподіяна шкода, характеру трудової функції, яку виконує працівник. За
нормами трудового права на працівників не може бути покладена матеріальна відповідальність за шкоду, яка
належать до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну
працівником, що перебував у стані крайньої необхідності.
Реформування трудового законодавства, у тому числі і норм, що регулюють матеріальну
відповідальність, потребує не удосконалення чи уточнення окремих норм, а розробки нових концептуальних
підходів щодо правового регулювання питань матеріальної відповідальності, що зумовлено становленням та
розвитком ринкових відносин у нашій державі, у тому числі й у сфері праці.
Успішне здійснення реформи трудового законодавства неможливе без дослідження міжнародного та
зарубіжного досвіду щодо правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору,
приведення законодавства, що регулює матеріальну відповідальність, у відповідність з міжнародними та
європейськими стандартами.
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Кухаренко М. Ю., Бондаренко В. О., студ.
Науковий керівник Саранча В. І., к.і.н., доц..
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На сучасному етапі розвитку людського суспільства, який багато дослідників вважають етапом
формування інформаційної цивілізації, виникли нові глобальні проблеми. Одна з них – це проблема
віртуалізації суспільства, яка все більше проявляється у всіх сферах його життєдіяльності: економіці, політиці,
науці, освіті та культурі. Відбувається все більше заміщення реальних речей і реальних дій їх штучними
образами, які часто є лише символами цих речей і дій. Цей новий феномен у розвитку суспільства являє собою
серйозну загрозу для його стабільності.
Сучасне людство активно формує навколо себе новий, ілюзорний світ символів, який існує паралельно
з реальним фізичним світом і стає такою ж частиною нашого буття, як і фізична реальність. В останні роки
XX ст. пріоритетним став розвиток не інформаційних, а імітаційних технологій – технологій віртуальної
реальності. Суспільство, в традиційному його розумінні, заміщується кіберпротезами – віртуальними
магазинами, колективними комп’ютерними іграми, телебаченням, комп’ютерними роботами тощо. За
допомогою технологій віртуальної реальності відтворюється видимість інституціональності обміну. Обмін
здійснюється як симуляція – віртуальний аналог реальної соціальної взаємодії.
Кіберпротезування інституційних форм є характерною особливістю всіх видів віртуальної взаємодії:
віртуальних спільнот, віртуальних корпорацій, віртуальних розваг, віртуальних злочинів і віртуального ж
відпущення гріхів тощо Певна частина суспільства відчуває психологічний дискомфорт, який обумовлений
дефіцитом спілкування з іншими людьми, і тому людина шукає шляхи компенсації цього дефіциту у
віртуальній сфері [1].
Одними з таких шляхів є колективні комп’ютерні ігри – симулятори реального життя – ігри, в яких
гравець бачить віртуальну реальність очима свого комп’ютерного героя. Цей вид ігор найбільш сильно затягує
людей. Гравцеві доводиться повністю ідентифікувати себе з комп’ютерним персонажем. Через деякий час після
початку гри людина починає втрачати зв’язок з реальним життям і повністю зосереджується на процесі гри,
сприймаючи віртуальний світ дуже серйозно та вважаючи дії героя своїми.
Першим симулятором життя прийнято вважати «Jones in the Fast Lane» («Джонс у швидкому темпі»),
який було випущено на дискеті в США в 1991 р. На початку гри необхідно створити персонажа та вибрати те,
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чого ви хочете досягти (чим «вище» ваш запит по життєвим цілям, тим довшою буде гра). Першочергове
завдання – знайти роботу для задоволення потреб. А надалі необхідно навчатися, підвищувати кваліфікацію та
шукати більш високооплачувану роботу. Тобто, все відбувається як в реальному житті [3].
В Україні ринок комп’ютерних ігор розвивається дуже активно і залишається досить перспективним.
На сьогоднішній день Україна – впливовий гравець на світовому IT-ринку. Наші програмісти створюють ігри,
які продаються мільйонними тиражами. Та поки що українськими програмістами не було створено колективної
гри, яка б відтворювала реальне життя людини. Однак, це не означає, що українці не грають в подібні ігри.
Серед молоді України досить популярними є соціальні комп’ютерні ігри, розроблені у США, Канаді та Росії:
«Space Colony» («Космічна колонія»), «Europa 1400: The Guild» («Європа 1400: Гільдія»), «The Good Life»
(«Гарне життя»), «The Sims» («Сімсони») тощо.
Ще один вид віртуалізації соціального простору полягає в проектах по використанню на телебаченні
комп’ютерних роботів в якості «віртуальних телеведучих». Китайський телеканал Shanghai Dragon TV найняв
на роботу в якості ведучого прямого ефіру робота, розробленого компанією Microsoft. Новий «співробітник» по
імені XiaoIce веде щоденну програму про прогноз погоди. Голос XiaoIce максимально наближений до
людського. Робот-ведучий створений таким чином, що може взаємодіяти з людьми. Ці роботи візуально дуже
схожі на людей, але мають куди більше професійних можливостей, ніж живі телеведучі. Вони вміють читати
новини різними голосами з широким спектром інтонацій, а також легко переходити з однієї мови на іншу [2].
Отже, сьогодні людство знайшло абсолютно новий, практично непізнаний світ, створений і
підтримуваний за допомогою високих інформаційних технологій, комп’ютерів, породжений інформатизацією
суспільства, який отримав назву «віртуальна реальність». Вплив сучасних інформаційних технологій на
становлення та розвиток особистості не можна розглядати як однозначно позитивний або однозначно
негативний. Завдяки інформаційним технологіям людина значно збільшує обсяги споживаної інформації,
розвиває мислення, активізує пізнавальну діяльність, розвиває художній смак. Але, з розширенням горизонтів
свого сприйняття, мислення, пізнання, людина стає залежною від інформаційних технологій.
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Зростання злочинності спричинило складну ситуацію у суспільстві, яка змушує багатьох українців
замислитися про те, де і як, законно чи ні, придбати зброю задля захисту себе, рідних і близьких людей,
власного майна. Проте, відсутність ефективного механізму правового регулювання легалізації зброї для
самозахисту створює умови для збільшення кількості нелегальної зброї, яка є засобом скоєння злочинів. Це й
обумовлює актуальність нашої теми.
Питанням легалізації зброї займаються правозахисники та громадські діячі, також обговорення йдуть у
Верховній Раді України. Особливо хотілося б відмітити діяльність громадського об’єднання «Українська
асоціація власників зброї», зокрема, адвокат В. Коломієць зазначає, що зброярське законодавство в Україні
відсутнє, проте, держава повинна забезпечити такий правовий режим володіння зброєю, який би гарантував
належний облік всієї зброї, мінімізував ризик потрапляння зброї до злочинців чи психічно хворих людей.
Активно висвітлюється питання у вітчизняних засобах масової інформації. Зважаючи на вищевказане, постає
необхідність у дослідженні правового підґрунтя питання легалізації зброї в Україні як способу забезпечення
права на самозахист.
Варто зазначити, що чинне українське законодавство закріплює за громадянами право на життя,
свободу та особисту недоторканність, а також недоторканність житла. Тому, на нашу думку, вогнепальна зброя
є найефективнішим засобом реалізації громадянами конституційного права на самозахист. У Верховній Раді
України зареєстровано два законопроекти «Про вогнепальну зброю цивільного призначення» і «Про цивільну
зброю і боєприпаси», але вони поки що знаходяться на стадії розгляду.
Сучасні відносини в даній сфері регулюють накази Міністерства внутрішніх справ України, які
довільно змінюються, що унеможливлює право громадян на володіння зброєю для самозахисту. Також, немає
узгодженої термінології та класифікації, що призводить, з одного боку, до вільного трактування і
неузгодженості, а з другого – створює підґрунтя для зростання корупції у цій сфері. Транспортування зброї
регламентується настільки жорсткими вимогами, що власник не матиме шансів нею скористатися при
раптовому нападі під час її транспортування.
Відомо, що більшість громадян вважає, що суспільство не готове захищати себе самостійно, і що це
призведе до підвищення рівня злочинності. Проте, нещодавні події, які сталися у Сухолуччі, що на Київщині,
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свідчать про кардинальні зміни у свідомості людей та ставленні до застосування зброї для самозахисту.
Зокрема, власник зареєстрованої рушниці застрелив грабіжника, захистив свій дім і родину, а поліція і
прокуратура дійшли висновку – власник зброї закон не порушив.
Також, варто урахувати дослідження, які спростовують вищевказані негативні явища та вдалий
зарубіжний досвід. Зокрема, губернатор штату Північна Дакота Даг Баргам підписав законопроект, згідно з
яким усі законослухняні громадяни, котрі досягли 18-річного віку, можуть без спеціального дозволу приховано
носити зброю для самооборони. Північна Дакота стала чотирнадцятим штатом, де приховане носіння зброї не
вимагає отримання дозволу. Крім Північної Дакоти в цей список входять: Аляска, Аризона,
Арканзас, Айдахо, Канзас, Мен, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Вермонт, Вайомінг, Західна Вірджинія та НьюГемпшир.
Зазначимо, що позитивними сторонами питання легалізації зброї в Україні є – розвиток стрілецького
спорту, посилення обороноздатності громадян, підвищення рівня свідомості й можливе зменшення
злочинності, адже зловмисник матиме на увазі, що потенційна жертва може бути готова до самозахисту.
Наголосимо, що злочини стаються із застосуванням зброї, яка перебуває у нелегальному обігу.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що в Україні питання легалізації стоїть гостро й потребує
повного всебічного розгляду з урахуванням найменших деталей та позитивного досвіду країн світу. Також,
помітним є те, що засади використання зброї для самозахисту варто змінити для забезпечення інтересів
громадян, з наданням можливостей вільного застосування вогнепальної зброї для захисту себе, членів сім’ї,
інших осіб у разі відсутності обмежень на її придбання, зокрема, стан здоров’я, вчинення тяжких злочинів тощо).
ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Лукичова А. А., студ.
Науковий керівник Літвінова О. В., к.психол.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайл Остроградського
Впевненість в собі є важливою рисою, формування якої сприяє розвитку активної, цілеспрямованої,
наполегливої особистості, здатної самостійно розв’язувати проблеми та будувати своє життя, співпрацювати з
іншими людьми. Впевненість у собі передбачає формування в особистості поведінки, завдяки якій вона може
володіти спонтанними реакціями, розумним проявом емоцій, вмінням відверто говорити про свої бажання і
вимоги, висловлювати власну думку, не боятися заперечувати, використовуючи аргументацію, наполягати на
своїх поглядах тощо. Впевненість у собі є складним утворенням, що характеризується змістовними й
практично-дієвими якісними характеристиками. Цілеспрямовано формувати впевненість у собі потрібно
комплексно, залучаючи різні соціальні інститути: сім’ю, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні й
спеціалізовані школи, вищі навчальні заклади, заклади додаткової освіти й виховання.
Поняття «впевненість у собі» розглядалось з боку філософів, педагогів та психологів – Дж. Локк,
Е. Кант, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Роджерс, Є. Ільїн, в роботах яких було виділено основні
характеристики впевненості як особистісної риси, розкрито її понятійну сутність, однак однозначного підходу
до розуміння даного психологічного феномену у науковій літературі на теперішній час не існує.
Наш світ збудовано так, що центром його є людина, котра намагається якнайбільше пізнати. Сама вона
є певною системою зв’язків, тому закономірно, що вона виявляє зацікавленість не тільки у пізнанні законів
природи, а й самої себе. Дж. Локк стверджував, що «існують люди, які самі пригнічують власний дух,
зневірюються при першому ж ускладненні в процесі вирішення звичайної справи… Ніхто не знає сили власних
можливостей, доки сам не випробує їх... Тому найбільш відповідні ліки в цьому випадку виявляються у тому,
щоб змусити розум працювати й старанно докладати власні думки до справи... Людина, яка намагається йти на
слабких ногах, не тільки піде далі, але й стане сильнішою за ту, яка, володіючи сильною конституцією..., сидить
сиднем на одному місці» [4].
Г. С. Сковорода був переконаний, що в основі особистого вдосконалення лежить пізнання людиною
самої себе, своїх слабких та сильних, позитивних та негативних сторін, уміння правильно оцінювати свої успіхи
й недоліки у роботі. Не знаючи себе, людина, «як у пітьмі блукає, береться не за ту справу, до якої вона
схильна» [6]. Тому філософ радив прислухатися до себе, вивчати і виправдовувати себе у справах, зіставляти
суб’єктивні дані з об’єктивними фактами, бути суворим і вимогливим до себе.
На думку Б. Зейгарник та А. Петровського, впевненість у собі виступає принципом існування
самосвідомості та є необхідною умовою становлення зрілої особистості. А. Захаров, І. Кон, В. Столін вважають
впевненість у собі найважливішим механізмом процесів самопізнання та саморегуляції.
Є. Серебрякова пояснює впевненість у собі як специфічну самооцінку, вимірювану за трьома
показниками: величиною, ступенем стійкості та ступенем адекватності. З такої позиції впевненість
розглядається як висока стабільна самооцінка, що відноситься одночасно до операційного та ціннісного боку
власного «Я» [8].
Науковці трактують термін «впевненість» по різному. Першим, хто зайнявся цією проблемою був
Андре Сальтер. Він припустив, що впевненість – це перевага процесів збудження над процесами гальмування.
К. Роджерс розуміє впевненість у собі як довіру своєму життєвому досвіду. Впевненість, як риса особистості,
відіграє особливе значення, вона забезпечує людині максимальне використання власних сил та можливостей.
Саме такі якості, як незалежність власної думки, висока самооцінка, повага до себе й інших, сміливість у
прийнятті рішень та вміння відстояти і довести їх, потрібні людині для досягнення успіху, для ефективної
самореалізації.
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Впевненість у собі розглядається в контексті образу «Я», який починає формуватися в дошкільному
віці і розвивається в умовах взаємодії дитини з природним, предметним, соціальним довкіллям. Впевненість
людини складається з:
1. Сила духу – внутрішній стержень людини, його життєва сила, стійкість, віра в себе. З ним
народжуються і за життя зміцнюють успіхом, здатністю долати труднощі, досягати поставлені цілі.
2. Сила розуму, свідомості. Знання – сила, писав Френсіс Бекон, «немає такого знання, яке не мало б
сили» – Ралф Емерсон. Людина, яка знає «чому? що? і як робити?», стає впевненою у собі.
3. Висока самооцінка. Все, що стосується нашого ставлення до себе, думок про себе, нашого «Я».
4. Соціальна самодостатність – це коли ти не просто розумний і сильний, але ще й успішний,
забезпечений, при своїй справі – така самодостатність надає не тільки зовнішньої, соціальної ваги, але і, що не
мало, сили, гідності, впевненості.
5. Сила особливої мотивації досягати, змінювати, творити, долати [1].
Людські можливості – здібності, почуття, воля, особливості характеру – величини не постійні, а змінні,
які посилюються із розвитком людини. Впевненість, як позитивна якість особистості, не може з’явитись
водночас і формується у процесі навчання і виховання [7].
Для виникнення впевненості важливо мати бажання і готовність виховати її в собі. У процесі розвитку
особистості з’являються суперечності між усвідомленим людиною наявного рівню її розвитку і тим, якого
рівню, за її власними переконаннями, їй треба досягти. Розв’язання такої суперечності дає якісно новий рівень
розвитку суб’єкта. Як тільки людина усвідомить важливість наявності впевненості не тільки заради обставин, а
й для самореалізації, ця якість стає внутрішньою, тобто початком закріплення переваг і подолання власних
недоліків [3].
Психологи для підвищення впевненості в собі рекомендують наступне:
7. Потрібно, по можливості, захистити себе від спілкування з тими людьми, які можуть викликати
думки про власні обмеженості і негідності. Якщо в оточенні якоїсь людини ви відчуваєте почуття ніяковості,
нез’ясовного сорому, розгубленості, просто позбудьтеся від необхідності контактувати з нею.
8. Спостереження за впевненими в собі людьми та копіювання їх поведінки. Потрібно знайти людину,
яка цінує себе, придивитися до неї уважніше. Це надасть можливість помітити, що ця людина неідеальна, в неї,
як і у більшості, є недоліки, але їх наявність не позбавляє людину віри у свої сили.
9. Замислюючись про те, як виробити впевненість у собі, потрібно сконцентруватися на усуненні
власних недоліків. Можна написати на чистому аркуші паперу свої переваги, запитати думку близьких щодо
цих рис, читати вголос цей перелік всякий раз, коли зберетеся себе насварити за чергову дрібницю.
10. Потрібно перестати себе критикувати за кожну «провину», критика повинна сприяти з’ясуванню
причини події, а не формувати самосвідомість повного невдахи.
11. Важливим є наявність думок про своє майбутнє, про цілі, про мрії. Розробіть план досягнення
бажаного, починаючи з малого, хваліть себе всякий раз, коли вдається зробити щось важливе. Коли
усвідомлюєте, що можете домагатися позитивних результатів, успіх не відвернеться і у великій справі.
12. Навчитися прощати собі. Минулі помилки часто не дають нам рухатися далі, боязнь наступити на ті
ж граблі паралізує нас. Час від часу розмірковуйте про минуле, але не дозволяйте йому контролювати вас.
Почуття провини, сором також не дозволять досягти успіху.
13. Потрібно оцінювати ситуацію з різних точок зору. Погляд з боку набагато об’єктивніше і
розумніше, так ви навчитеся бути терплячими до оточуючих і більш тверезо оцінювати свої вчинки. Одночасно
з цим ви навчитеся сприймати конструктивну критику і використовувати її собі на благо.
14. Радійте життю, посміхайтеся променям сонця, гуляйте босоніж по калюжах, постійно знаходьте
нові життєві ресурси. Приділяйте час собі, слухайте улюблену музику, займайтеся улюбленою справою.
Узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що впевненість – це властивість людини, пов’язана з
відчуттям внутрішньої сили, віри в себе, у свою здатність рухатися вперед, вирішувати завдання, долати
труднощі, здійснювати вчинки (і при цьому, не боятися зробити помилку).
Таким чином, впевненість у собі є властивістю особистості, ядром якої виступає позитивна оцінка
індивідом власних навичок та здібностей як достатніх для досягнення значущих для нього цілей та задоволення
його потреб. Важливим при формуванні впевненості у собі є не тільки об’єктивний життєвий успіх, статус
тощо, а й суб’єктивна позитивна оцінка результатів власних дій та оцінки, що надходять з боку значущих
людей. «Впевненість у собі» є досить багатогранним та складним феноменом, який складається з великої
кількості компонентів. З кожним днем він набуває все більшого значення, тому потребує подальшого вивчення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Герасимов И. В. Теория уверенности и уверенного поведения / И. В. Герасимов. – Нижний Новгород.–
2013. – С. 1-3
2. Грисенко Н. В. Впевненість у собі як властивість особистості / Н. В. Грисенко // Матеріали ІІ Міжнар.
конф. «Освіта та наука без меж – 2005». – Дніпропетровськ. – Бєлгород, 2005. – С. 32-34.
3. Куликова Л. Н. Воспитать себя / Л. Н. Куликова. – М. : Просвещение, 1991. – 143 с.
4. Локк Д. Избранные философские произведения. В 2-х т. / Д. Локк. – М. : Соцэкгиз, 1960. – 531 с.
5. Мельничук С. К. Сутність, структурні компоненти та критерії вивчення впевненості в собі /
С. К. Мельничук // Вісник Інституту розвитку дитини. – 2012. – № 21. – С. 134–139.
6. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди / За ред. О.Г.Дзеверіна. – К.: Вища школа, 1972. – 246 с.
236

7. Познай себя и других. – М. : Народное образование, 1994. – 94 с.
8. Серебрякова Е. А. Уверенность в себе и условияееформирования у школьников: Дис. канд. психол. наук
/ Е. А. Серебрякова. – М. : МГУ, 1955. – 80 с.
ПРОБЛЕМА ВИНИКНЕННЯ ПОЧУТТЯ РЕВНОЩІВ У МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ
Матвієць В. В., студ.
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Любов є великою прикрасою людського життя. Вона надихає, сповнює почуттям щастя, окриляє.
Любов – почуття, властиве людині, глибока прихильність до іншої людини або об’єкту, почуття
глибокої симпатії. Вона може досягати виду досконалої повноти життєвої взаємності і через це ставати вищим
символом ідеальних відносин. На жаль, це світле почуття нерідко затьмарюється проявом недовіри до коханої
людини – ревнощами. Кажуть, що немає нічого образливішого в любові, ніж безпричинна ревність.
Ревнощі – вкрай негативні деструктивні почуття, що виникають при уявній нестачі уваги, любові,
поваги чи симпатії з боку дуже дорогої людини, в той час як це уявно або реально отримує від нього хтось
інший, підозріле ставлення людини до об’єкта обожнювання, пов’язане з болісним сумнівом у його вірності,
або знанням про його невірність.
Основоположник глибинної психології З.Фрейда зазначав, що як причини виникнення почуття
ревнощів, виходячи з основних методологічних принципів психоаналізу, можна виділити протидію двох
основних інстинктів – інстинкту життя і інстинкту смерті. Чим сильніша існує прихильність до об’єкту своєї
любові, тим, відповідно, велика і залежність від нього. Тому ревнощі можуть виникати у людини, як у відповідь
реакції на страх втрати об’єкту, з яким пов’язане отримання задоволення.
Цікаві дані про виникнення почуття ревнощів ще в ранньому віці можна зустріти в роботах відомих
неофрейдистів – А. Адлера і К. Хорні. Вони стверджували, що визначальну роль у формуванні та розвитку
почуття ревнощів мали особливості соціального середовища, в якій відбувалося виховання дитини. Звертаючи
увагу на основні положення теорії індивідуальної психології А.Адлера, можна виділити такі основні причини
виникнення ревнощів як комплекс неповноцінності та прагнення до переваги. Чим менш впевнено почуває себе
людина, тим більше вона ревнива. Причому, ревнощі можуть виявлятися не тільки по відношенню до партнера
протилежної статі, але і до дітей, друзів, співробітників або підлеглих і т.д. В цьому випадку ревнивець може
перетворюватися на справжнього тирана, що постійно буде вимагати уваги до своєї особистості, бажатиме
повністю контролювати захоплення, інтереси а також думки оточуючих його близьких та рідних людей.
У вітчизняній філософській літературі проблеми ревнощів у своїх працях торкалися такі визначні
особистості, як Ф.М. Достоєвський, Л.М. Толстой, В.С. Соловйов, М.C. Булгаков, Е.Е. Лінчевський,
А. Н. Волкова, Т.М. Заславська, А.В. Гришин, Т.В. Андреєва, Т.Н. Данилова. П. Флоренський стверджував, що
почуття ревнощів має позитивний, моральний характер. А Н. О. Бердяєв навпаки, засуджував прояви ревнощів.
У загальній психології почуття ревнощів вивчалися частіше за все з теоретичних позицій а також з
позицій психотерапії. Такі вчені як З. Фрейд, К.Г. Юнг, Е. Фромм та ін. досліджували психологічні механізми
виникнення ревнощів. Також деякі інші спостереження з приводу даного почуття можна помітити у В.
Франкла, А. Маслоу, К. Роджерса.
Ревнощі є однією з найбільш сильних та руйнівних емоцій, які в тій чи іншій мірі забарвлюють
повсякденні ділові, родинні та інтимні відносини людей. Майже кожна пара, незалежно від тривалості
стосунків, стикалася з ревнощами або думками про можливу зраду. І тоді коли невеликі прояви ревнощів
можуть стимулювати розвиток стосунків в кращий бік, то їх надлишок перетворює почуття кохання в
ненависть, задоволення від взаємин – в постійну тривогу, а довіру до партнера – на всебічний контроль [2, с.
329].
Це почуття є проявом цілої низки емоцій, перш за все таких як смуток, гнів, ненависть, почуття
зневаги, страху, безнадії. Кожна з наведених емоцій може виникати в наслідок постійної підозри, усвідомлення
загрози, випадкового засвідчення дружньої розмови, проявів поваги між партнером і так званим суперником,
випадкових чуток, пліток та очевидного виявлення зацікавленості партнера кимось іншим[1, с. 102].
Отже ревнощі – це емоція, така ж, як радість, любов, смуток. Керувати цим почуттям досить важко, а
іноді й зовсім неможливо. Існують деякі причини, без яких почуття це виникнути не може. Перша з них –
бажання всіма силами утримати любов. Як свідчить стародавня мудрість, людину потрібно звільнити від пут,
щоб переконатися в його любові до вас. Тільки так можна зрозуміти – ваша це половинка, або сталася прикра
помилка.
Багато хто вважає , що ревнощі – це ознака любові, а інші запевняють, що дане почуття виникає через
глибоку недовіру до близької людини.
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ БОЙОВИХ ДІЙ
Меньщікова А. О., студ.
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У зв’язку із ситуацією в нашій країні, зумовленою збройним конфліктом на частині території
Донецької і Луганської областей, виникає підвищений інтерес до теми психологічних наслідків впливу
бойових дій.За результатами наукових досліджень (М. Корольчук, М. Томчук),участь у бойових діях безумовно
впливає на свідомість людини, викликаючи якісні особистісні зміни. Перебування в екстремальних умовах
характеризується впливом на психіку людини стрес-факторів підвищеної інтенсивності. Тривалість їх впливу, а
також психотравмуючий характер можуть сприяти виникненню змін у психічній діяльності та психологічних
характеристиках людини, знижуючи ефективність життєдіяльності вже в мирних умовах. У 75 %
військовослужбовців відбувається дезорганізація психічної діяльності, яка може викликати до розвитку
гострих реактивних психозів, стійких патологічних станів, що можуть зберегтися на все життя [2].
Особливості життя за бойових умов призводять до того, що соціальний станіндивіда після закінчення
бойових дій (БД) характеризується так званою кризою ідентичності (втратою цілісності та віри у своє соціальне
призначення) та відсутності здатності до співпереживання і необхідності у душевній близькості з іншими
людьми.
Гостру психологічну драму відчувають інваліди, а також ті, хто втратив своїх близьких. Після всього
пережитого на війні в учасників бойових дій проявляються зміни у психіці: страх, агресивність, підозрілість
стають для багатьох з них постійними супутниками життя. Адаптація учасників бойових дій до умов мирного
життя характеризується напруженими відносинами між ними та суспільством.
Після бойового гартування компроміси мирного часу, коли «ворог» формально таким не являється і
застосування до нього звичних методів боротьби заборонено Законом, часто виявляються складними для
психологічного сприйняття воїнами, у кого виробилась миттєва та загострена реакція на будь-яку небезпеку.
Спостерігається психологічне протиріччя: військова дисципліна, необхідність беззаперечного виконання
наказу, підкорення своїм військовим командирам приводять до пригнічення особистої свободи; разом із цим,
екстремальні умови війни виробляють і такі якості, як рішучість, ініціативність, винахідливість, здатність до
самостійних дій у скрутних обставинах.
Слід відзначити, що суперечливість впливу специфічних умов війни на психіку її учасників ще довго
продовжує діяти після завершення військової служби. Зміни, які відбувалися у військовослужбовців за час
бойових дій, виявляються незворотними. Психічні зриви, озлобленість, непримиримість, підвищена
конфліктність, з одного боку, втома, апатія, з іншого, такі природні реакції організму на наслідки тривалого
фізичного та нервового напруження під час бойових дій [1]. Виокремлюють такі симптоми відтермінованого
стресу, як депресія, гнів, злість, почуття провини, розлад сну, нав’язливі спогади, тенденції до самогубства,
відчуження тощо.
Подальшого
дослідження
потребує
виявлення
психологічних
характеристик
учасників
антитерористичних операцій та розробка тренінгової програми реабілітаційних заходів.
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Керуючись гендерними ідеями соціальної рівності, Україна підписала міжнародні документи щодо
подолання гендерної нерівності в усіх сферах суспільного розвитку, ліквідації всіх форм дискримінації будьякої статі, наповнення гендерним компонентом усієї системи суспільної і державної життєдіяльності,
визначення гендерної перспективи. Виконання взятих зобов'язань щодо утвердження гендерної рівності
потребує осмислення національних можливостей їх реалізації з урахуванням історично набутої практики
суспільного життя чоловіка і жінки, національних традицій їх взаємовідносин, досягнень і рівня соціальної
культури та її складової – гендерної культури.
У процесі виховання індивід вчиться виконувати статеву роль згідно зі стандартизованими уявленнями про
«чоловіче» і «жіноче», що гальмує або спотворює розвиток особистості, перешкоджає її самореалізації, оскільки
не відповідає сучасному розвитку продуктивних сил, міжстатевому розподілу на ринку праці. З іншого боку,
невизначеність процесу соціалізації, цінності, норми, очікування, які часто суперечать одне одному та
238

продукуються ЗМІ, навчальними закладами, сім’єю тощо ускладнюють процес засвоєння чоловічих і жіночих
ролей. На тлі змін у суспільстві та освіті є необхідність у корекції поглядів на соціально-психологічні відмінності,
що існують між статями, та способів їх конструювання.
Соціально-психологічні та культурні відмінності між чоловіками і жінками відображає поняття «ґендер»
(gender) − соціокультурна стать, біологічні відмінності − «стать» (sex). Двояке розуміння статі вимагає розвитку
гендерних уявлень у суспільній свідомості, розуміння ролі психолого-педагогічних дисциплін у наповненні
освітнього простору інформацією про ґендер.
Як наслідок, упродовж останнього часу, в Україні значно активізувалась наукова думка й діяльність,
спрямовані на гендерні перетворення, зокрема й у системі вищої професійної освіти. Цьому сприяли проведені
наукові дослідження з проблем: теорії та методології ґендеру − О. Вороніна, І. Горошко, І. Жеребкіна,
Г. Тьомкіна та ін.; упровадження принципів ґендерної рівності й демократії у сферу освітнього простору
сучасної вищої школи − В. Агеєв, Т. Булавіна, Л. Бут, Т. Говорун, Я. Кічук та ін.; ґендерної диференціації − Д.
Батлер, О. де Бовуар, О. Здравомислова, А. Тьомкіна та ін.; психологічних й анатомо-фізіологічних
відмінностей між жінками й чоловіками − Б. Ананьєв, І. Кон та ін.; участі жінок у суспільному житті та
професійній діяльності − О. Гвоздьова, В. Герчикова, А. Чірікова та ін.; ґендерної психології та педагогіки − Т.
Говорун, О. Кікінежді, І. Кльоціна, І. Кон, В. Кравець, О. Літвінова та ін.; інтеграції ґендерного підходу у
систему вищої професійної освіти − М. Букач, О. Булатова, І .Іванова, І. Луценко, І. Мунтян, О. Цокур та ін.;
виховання культури міжстатевих відносин − В. Коршунов, І. Мезеря; впровадження ґендерного підходу до
виховання студентської молоді та її професійної підготовки − С. Вихор, Т. Голованова, Т. Дороніна, І. Мунтян, Н.
Приходькіна, О. Цокур та ін. Проте, результати теоретичних досліджень та виховної практики свідчать про
недостатню увагу до гендерного виховання студентів і переконують в необхідності застосування гендерного
підходу до організації навчально-виховного процесу.
Сутність гендерного виховання полягає в уникненні сексизму, пом’якшенні гендерних стереотипів,
формуванні досвіду взаємодії між статями на егалітарних засадах, недопустимості протиставлення за статевою
ознакою в сім’ї, школі, будь-яких суспільних інститутах, створенні рівних умов та можливостей для розвитку,
самовдосконалення і самореалізації кожної особистості.
Суттєвим є те, що термін «ґендерне виховання», його зміст, мета, завдання в психолого-педагогічній
літературі сформульовані недостатньо чітко. Більше звертається увага на необхідності гендерного виховання,
на потребі інтеграції в науку гендерної складової як міждисциплінарної категорії.
Цілі гендерного виховання відображаються у його змістовому компоненті, суть якого становлять ідеї
демократичного розвитку суспільства і гендерної рівності, цінності кожної особистості та її самореалізації,
незалежно від статевої належності.
Добір змісту гендерного виховання задовольняє такі вимоги: відповідає соціальному замовленню
держави, оскільки однією зі складових демократичного суспільства є рівність можливостей його громадян,
незалежно від статевої належності; відображає зв’язок теорії з практикою, оскільки спрямований на розвиток
соціокультурної статі кожної особистості з метою її самореалізації у суспільних інститутах, професійній
діяльності, сім’ї; будується на засадах гендерної рівності та національних цінностях; відповідає духовним,
фізичним можливостям вихованців, оскільки враховує їх індивідуальні, вікові, статеві особливості.
Таким чином, на усіх етапах навчально-виховного процесу необхідно здійснювати ґендерне виховання.
Воно дозволить оптимізувати стереотипи та сприяти формуванню ґендерної ідентичності особистості,
здійснюватися на засадах ґендерної рівності з метою творчого осмислення власної індивідуальності, розвитку
здібностей та можливостей для їх реалізації, розв’язати суперечність між консерватизмом ґендерної ролі та її
новим змістом.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
(НА ПРИКЛАДІ МІСЦЕВИХ ЗМІ)
Омельченко К.О., студ.
Науковий керівник Кантемирова Р. М., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проблема використання термінів у журналістиці постає не тільки в Україні, але й по всьому світу.
Важливим фактором для дослідження термінів є той факт, що без них не можливо уявити галузі знань чи будьяку діяльність. Їх використання актуальне не тільки у публіцистиці, а й серед науково-популярних видань,
навчальних та методичних посібників, усному спілкуванні фахівців. У буденному житті людина теж часто чує
певні терміни із галузі телебачення та радіо. Так, спортивні терміни можуть вживатися не тільки у даній галузі,
а позначати певне поняття чи процес, далекий від спорту.Тож, дослідження особливостей вживання слівтермінів у журналістських текстах і стало предметом даної роботи.
ЗМІ міста Кременчук представлені цілою когортою видань, як друкованих, так і таких, що
функціонують лише у електронному форматі. Для аналізу було обрано друковані ЗМІ Кременчука, а саме
газети «Програма Плюс» та «ТелеграфЪ».Так, у місцевій газеті «Програма Плюс» від 13.03.17 використали
слово «колапс» наступним чином: «Тож кременчужани вже готуються до наступного фіолетового колапсу –
прибирання територій за 100 грамів, під час якого, мабуть, уже перефарбують у фіолетовий зелене листя на
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деревах і траву». А от згідно словнику, у медичній та транспортній сферах це слово означає зупинення
діяльності чи руху. Навряд чи сааме в такому сенсі було використано термін кореспондентом даної газети.
У газеті «ТелеграфЪ» використали давню форму слова оазис – «оаза»: «Через якийсь десяток років
Кременчук має стати оазою для велосипедистів». Якщо звірити значення за словником, «оаза» –це
розташований біля природної водойми острівець рослинності посеред пустелі.
Подібних прикладів вживання слів у контексті, відірваному від словникового значення, існує багато.
Функціонуючи активно, лексика фахівців ЗМІ стає частиною лексики продукції ЗМІ.Через це з’являється певна
тенденція прояву процесу детермінологізації у сучасних ЗМІ, тобто процесу розпаду певної термінологічної
системи, що призводить до переходу термінів у загальновживаного використання. Нове слово втрачає такі свої
початкові властивості, як стилістична нейтральність, однозначність та системність. Його значення більше не
потребує дефініції, а лише тлумачення у кожному окремому випадку.
Найчастіше переосмисленню підлягають терміни з наступних сфер діяльності: суспільно-політичної,
економічної, медичної («епідемія порушення» (Програма Плюс від 23.02.17)), військової, мистецької
(«Кременчугский «стоунхендж» демонтируют» (ТелеграфЪ від 1.11.16)), конфесійної, математичної, фізичної
та біологічної («адаптують учасників АТО до комп’ютера» (Програма Плюс 26.10.16)).
Однак існує і зворотній процес – термінологізація. Все частіше у ЗМІ використовують
загальновживане слово «діалог» («двосторонній обмін інформацією між двома або більше людьми»), яке у мові
ЗМІ набуло переносного значення – «переговори; домовленість», наприклад, «Діалог з владою» (Програма
Плюс від 16.03.16). Слово «зрізати» (відокремлювати що-небудь від чогось) зараз використовують у значенні
скоротити або обмежити що-небудь, наприклад, «Медикам Кременчука позрізали навіть обов’язкові надбавки»
(Програма Плюс від 6.08.15).
Для сучасної преси характерним, хоча і менш розповсюдженим явищем, є використання коротких
варіантів термінів, які утворюються в усному мовленні та вживаються поряд із нормативними термінами.
Наприклад, вживання терміну «постпрайм» замість його повної версії «постпрайм-тайм». Поширеним явищем
також є використання абревіатур – інформагентство (інформаційне агентство), спецвипуск (спеціальний
випуск), спецкор (спеціальний кореспондент), ТРК (телерадіокомпанія).
Тож, на прикладі міських ЗМІ, було простежено дві основні тенденції, притаманні мові сучасної медіа
галузі, такі як термінологізація та детермінологізація, надано їх визначення та причини виникнення.З’ясовано
також, що сучасні журналісти, особливо співробітники локальних ЗМІ, часто використовують терміни, які
функціонують у газетних матеріалах у своєму прямому значенням і є засобом передачі фахової інформації, але
можуть змінюватися за значенням і лексичною сполучуваністю, мати переносне значення в залежності від
ситуації та проблеми, які висвітлюються.
ЛІТЕРАТУРА
1. Словник журналіста 2007: Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. –
Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. – 224 с.
2. Програма Плюс [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – [Кременчук :Регіональний засіб
масової інформації, 1993-2017]. – Режим доступа: www.pplus.in.ua (дата звернення 04.04.2017).
3. ТелеграфЪ [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – [Кременчук :«Кременчуцький
ТелеграфЪ» 2005-2017]. – Режим доступа: www.telegraf.in.ua (дата звернення 04.04.2017).
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Писаренко Д.О., студ.
Науковий керівник Білоус Р. М., к. психол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашій країні, демократизація і гуманізація суспільства
посилили інтерес до проблеми самореалізації й самоактуалізації особистості, де професійна діяльність виділена
окремо як один із соціально значущих способів зв'язку людини зі світом, займаючи значну частину життя,
надаючи їй можливості задоволення специфічних потреб. У свою чергу, високий розвиток економіки і
соціальної сфери суспільства неможливий без ефективної професійної діяльності її членів.
Актуальні питання професійного становлення особистості розглядаються в психології праці, психології
професійного навчання і виховання, профорієнтології. Становлення людини як суб’єкта праці, перетворення її в
спеціаліста в процесі професійного навчання представлені в працях В. А. Бодрова, К. М. Гуревича, Е. Ф. Зеєра,
П. А. Клімова, Н. В. Кузьміної, А. К. Маркової, В. С. Мерліна, К. К. Платонова, В. Д. Шадрикова, М. Р. Щукіна
та ін. Професійне становлення особистості – це прогресивний, поетапний процес перетворення особистості, що
супроводжується формуванням і розвитком стійких якостей і властивостей на основі оволодіння професійними
знаннями, уміннями і навичками шляхом їх самоактуалізації та самореалізації у професійній діяльності [4].
Розгляд питань професійного становлення особистості в психолого-педагогічній літературі виявив
також неоднозначність визначення етапів професійного становлення особистості: суттєві відмінності їх
кількості, тривалості та змісту. Професійне становлення особистості розкривається, як поетапний процес:
1) обмежений рамками навчання у ВНЗ тривалістю відповідно п’ять років (А. Б. Каганов);
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2) охоплюючий тривалий період життя людини, тобто 30-40 років (А. А. Деркач, Е. Ф. Зеєр,
Т. В. Кудрявцев, В. Д. Симоненко);
3) тривалий період життя людини, який повторюється, якщо професіонал частково втрачає
працездатність, виявляється без роботи, змушений змінити професію. Календарний вік у цьому випадку може
бути будь-яким в інтервалі працездатності (Є. О. Клімов) [3].
Т. В. Кисельова, Б. П. Невзоров пропонують розглядати професійне становлення не як процес, а як
результат, тобто сформованість у особистості певних здібностей, якостей.
А. Б. Каганов розглядає професійне становлення як послідовне проходження трьох етапів у рамках
навчання у ВНЗ (перехідного, накопичувального і визначального), яке, в свою чергу, завершується на
четвертому етапі, в період роботи на конкретному виробництві в обраному виді діяльності [1].
Т. В. Кудрявцев, один із перших вітчизняних дослідників проблеми професійного становлення
особистості, у якості критерію виділення етапів обрав ставлення особистості до професії і рівень виконання
діяльності: виникнення і формування професійних намірів; професійне навчання та підготовку до професійної
діяльності; входження в професію, активне її освоєння і знаходження себе в виробничому колективі; повну
реалізацію особистості в професійній праці [2]. Отже, професійне становлення не є короткочасним актом, що
охоплює лише період навчання у вузі, а являє собою тривалий, динамічний, багаторівневий процес. Перехід до
кожного наступного етапу закладається в ході попереднього і супроводжується виникненням у суб’єкта низки
суперечностей і кризових ситуацій.
Таким чином, результати теоретичного дослідження уможливили систематизацію уявлень про етапи
професійного становлення особистості, а саме: формування професійних намірів; професійна підготовка;
адаптація до професійної діяльності; здійснення самостійної професійної діяльності. В процесі проходження
етапів професіонального становлення особистість визначає своє місце в світі професій, оволодіває знаннями,
вміннями і навичками професійної діяльності, адаптується до мінливих умов, самореалізуючи особистісний
потенціал.
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ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПАТІЇ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
Ракітська О. М., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Здатність до емпатії є професійно-важливою якістю медичних працівників. Успіх у лікувальному
процесі безпосередньо залежить від вміння лікаря та медсестри до відчуття емоційного стану пацієнта, його
почуттів та переживань, адже однією з перших потреб людини, що звертається за допомогою у медичний
заклад, є потреба у співчутті та підтримці.
Проблема емпатії розглядалась в роботах таких науковців, як: І. М. Юсупов, Є. П. Ільїн, В. В. Бойко,
О. Б. Орлова, К. Ізард, Ф. Б. Хусаінова, К. Роджерс та інших. Емпатія розуміється як свідоме співпереживання
поточного емоційного стану іншої людини, без втрати відчуття зовнішнього походження цього
переживання [1].
Дослідження рівня розвитку емпатії у студентів-медиків було проведено за допомогою методики
«Діагностика рівня емпатії» за В. В. Бойко [2]. Автор розглянув емпатію з точки зору шести тенденцій:
раціональний канал емпатії, емоційний канал, інтуїтивний канал, проникаюча здібність емпатії, ідентифікація, а
також вплив установок, які сприяють чи перешкоджають дії всіх емпатійних каналів.
Дослідження здійснене на базі медичного коледжу, де респондентами стали студенти 3 курсу
спеціальності «Сестра медична» в кількості 30 осіб. Результати дослідження емпатії представлено у табл.1.
Таблиця 1 – Частота вираженості кожного з компонентів емпатії
Рівень вираженості емпатії, %
Канали емпатії
Низький
Середній
Високий
1. Раціональний
57
33
10
2. Емоційний
23
57
20
3. Інтуїтивний
47
50
3
4. Установки, що сприяють чи перешкоджають емпатії
33
50
17
5. Проникаюча здатність
17
73
10
6. Ідентифікація в емпатії
43
40
17
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Спираючись на отримані результати можна сказати, що у більшості респондентів – 73 %значимою є
проникаюча здатність,що виражена на середньому рівні,тобто присутня властивість характеру, яка дозволяє
створювати атмосферу відкритості та довіри.У 57 % учасників виявлено середньо виражений емоційний канал
емпатії, це говорить про те, що їх співпереживанняпроявляється шляхом розуміння та відчуття емоційного
стану партнера.Для 50 % досліджуваних значущими є установки, що сприяють або перешкоджають емпатії,
тобто полегшують чи ускладнюють дію емпатійних каналів. Результативність взаєморозуміння погіршується,
якщо людина утримується від особистих контактів, не проявляє зацікавленості у спілкуванні, навмисно
відчужується від товариша.
За шкалою інтуїтивної чутливості у 50 % респондентів виявлено середній ступінь вираженості. Це
свідчить про наявність вміння взаємодіяти в умовах браку об’єктивних даних про партнера, орієнтуватись на
багаж знань, що зберігається у підсвідомості.
При аналізі загального показника рівню емпатії виявлено: лише 7% респондентів володіють даною
можливістю на середньому рівні, тобтонаявне вміння співпереживати, відчувати емоції інших, але воно
застосовується не до кожного учасника комунікації. 80 % досліджуваних показали занижений рівень емпатії.
Характерною є періодична демонстрація чуйності, душевності, залежна від ситуації чи настрою людини.
Високий рівень під час тестування не виявлено.
У підсумку дослідження емпатії за В. В. Бойко виявлено, що серед респондентів, котрими стали
студенти 3 курсу медичного коледжудомінує занижений рівень емпатії. Типовими проявами може бути:
відчуженість, холодність, уникання психологічного зближення з пацієнтом, що в свою чергу призводить до
негативних наслідків – зниження мотивації хворого до одужання, недовіра до медичного персоналу, поява у
пацієнта почуття непотрібності.Така ситуація серед медиків є несприятливою, а тому її необхідно змінювати.
Одним із способів є проведення тренінгів, направлених на розвиток спостережливості, емоційності, а також
вміння розпізнавати емоції інших.
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Проблема міжнародного тероризму в сучасному світі – одна з найактуальніших для світової спільноти,
що вимагає величезних зусиль багатьох країн світу в її розв’язанні. В сучасних умовах безліч різних країн
страждають від цієї «заразної хвороби», що несе смерть та руйнування, страх і паніку. Значної шкоди зазнають
як країни, в яких тривають збройні конфлікти (прикладом слугує Близький Схід), так і країни Заходу. Тероризм
характеризується вкрай жорстокими формами збройного насильства. Розповсюдженими способами тероризму є
вбивства, вибухи в поїздах, метро й літаків, підрив автомашин, захоплення заручників і позбавлення їх життя
тощо. Необхідно вказати, що міжнародний тероризм є транскордонним явищем і може становити небезпеку не
тільки для однієї країни, але і загалом ставити під сумнів стійкість міжнародного правопорядку, а також його
спроможність дати відсіч загрозам з боку терористичних організацій.
Крім того, з’являються безліч новітніх перспектив міжнародного тероризму, що спричиняють
додаткові виклики як для національної, так і для міжнародної безпеки. Отже, у світлі ситуації, що склалася, на
передній актуалізуються проблеми модернізації механізмів протидії тероризму, в тому числі і на законодавчому
рівні. Враховуючи вищезазначене, головним нашим завданням є розгляд питань, пов’язаних з розвитком
основних напрямків міжнародної протидії, а також використання зарубіжного досвіду правового регулювання
боротьби з терористичною діяльністю.
12 грудня 2016 року Радою Безпеки ООН прийнято резолюцію № 2322 щодо міжнародно-правового
співробітництва у контексті боротьби з проявами тероризму, яка закликає держави швидше стати учасниками
міжнародних конвенцій та протоколів про боротьбу з тероризмом, а також розглянути можливість зниження
грифу таємності розвідувальних даних для службового користування про загрозу, що подається іноземними
бойовиками-терористами і окремими терористами, належним чином надавати таку інформацію у
розпорядження співробітників служб, які безпосередньо опікуються питаннями відповідної перевірки, зокрема
імміграційних і митних служб і служб прикордонного контролю. У документі також зазначається важливість
обміну інформацією щодо терористичних організацій та бойовиків-терористів.
Прикладом є тривале співробітництво США з країнами Європейського Союзу з питань протидії
тероризму. Із 2001 року США активно співпрацюють з Францією, Німеччиною та Великою Британією на
підставі угоди з поліцейською службою ЄС (Європол), що уможливила здійснення обміну інформацією з
питань протидії тероризму, відмивання грошей, протиправної торгівлі людьми, наркотиками, ядерними та
радіологічними речовинами. В лютому 2015 року відповідними службами США підписано дві нових угоди з
Європолом щодо протидії нелегальній міграції й іноземним бойовикам. У зв’язку з енергійним використанням
Інтернету та соціальних мереж терористичними організаціями для розповсюдження інформації та вербування
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нових прихильників заплановано створення Європейського центру боротьби з тероризмом та радикалізацією в
Інтернеті. Європейський центр має увійти до складу діючого при Європолі довідкового бюро в мережі Інтернет.
При МВС Чехії нещодавно утворено Центр боротьби з тероризмом і гібридними загрозами, діяльність якого
пов’язана з аналізом Інтернет-контенту та відповідним реагуванням на виклики.
Цікавим також уявляється ще один напрям протидії тероризму, який запропонований США за
наслідками терористичної атаки у 2016 р. у м. Ніцца (Франція), де 31-річним громадянином Франції туніського
походження із використанням вантажівки було вбито не менше 84 осіб. До 2020 року США до «Інтернету
речей» планує внесення близько 250 млн. транспортних засобів, що можуть управлятися через Інтернет. Це
надає терористам можливість перехоплювати управління такими засобами та вчиняти терористичні атаки
дистанційно, навіть не перетинаючи державний кордон. З огляду на таку потенційну загрозу в Міністерстві
юстиції США розпочала функціонувати окрема група, що опікується виключно питаннями «Інтернету речей».
Протидія тероризму в різних його проявах надано цілим рядом міжнародно-правових документів
(Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом (1997); Міжнародна конвенція про боротьбу з
фінансуванням тероризму (1999 р.); Шанхайська конвенція Про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і
екстремізмом» (1999) тощо), які свідчать про те, що тероризм не може бути виправданий ні за яких обставин, а
особи, винні у вчиненні таких діянь, повинні бути притягнуті до відповідальності згідно з законом.
На нашу думку, істотна роль в Україні повинна відводитися зусиллям із реалізації практичних заходів
протидії злочинам такого роду, які можна умовно поділити на такі складові: 1) удосконалення професійної й
організаційно-управлінської підготовки кадрів, задіяних на контртерористичному напрямі, включаючи
парламентарів, працівників правоохоронних органів, судової та пенітенціарної систем, криміналістів і т. д.;
2) відкриття нових експертних майданчиків для впровадження передових кримінальних і процесуальних
стандартів в систему антитерористичного правосуддя країн з так званою високою терористичною активністю;
3) запобігання поповненню рядів бойовиків особами із цивільного населення.
РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА
Семесько Д.В., магістр
Науковий керівник Шаповал В.Д., к.ю.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Головний аспект правореалізації полягає у тому, щоб на практиці здійснити ті заходи, які стали нормою
права, але ще не знайшли свого втілення у житті. Реалізація норм права їхніми адресатами завершує процес
правового регулювання, уособлюючи тим самим певний результат даного різновиду організуючого впливу
права на суспільне життя.
Цілий ряд вчених, даючи дещо різні визначення реалізації права, сходяться в одному, що реалізація
норм права – це фактичне здійснення правових приписів у поведінці суб’єктів права. Іншими словами, це
втілення у вчинках людей тих вимог, які в загальній формі відображені у нормі права. Реалізація норм права є
безпосереднім результатом правового регулювання, конкретний його прояв.
Зокрема, Л.Б. Зуєв під реалізацією норм права розуміє втілення приписів правових норм в правомірній
поведінці суб’єктів права, в їх практичній діяльності [1].
У свою чергу П.М. Рабінович підкреслює, що соціальною сутністю реалізації правових норм є
задоволення учасниками суспільного життя своїх потреб соціально допустимими способами, засобами, які
змодельовані, сконструйовані державою [2].
Формулюючи найбільш загальні риси реалізації, її виділяють з дії права в якості самостійної правової
категорії. Сучасними вченими досить аргументовано обґрунтовано, що дія права є більш широким поняттям
ніж реалізація. Вони різняться за колом осіб, на яких вони розповсюджуються за часом дії, за територією
поширення.
Під дією права за теорією розуміють всі способи впливу юридичних норм на суспільне життя:
1. Інформаційний спосіб, коли нормативний акт повідомляє суб’єктів про встановлені правила
поведінки.
2. Ціннісно-орієнтаційний дає оцінку різноманітним варіантам поведінки, цілеспрямовує діяльність
суб’єктів.
3. Нормативно-регулятивний, який, на відміну від двох попередніх, і є власне юридичним
регулюванням.
Таким чином, можна зробити висновок, що більшість авторів вважають, що реалізація є стрижнем дії
норм права, його юридичною основою. Реалізацію норм права можна розглядати як процес і як кінцевий
результат.
Тому, реалізувати нормативні розпорядження, що містяться в законах та інших нормативно-правових
актах, означає втілити в життя – у суспільні відносини, поведінку громадян – волю законодавця й інших
суб'єктів правотворчості, спрямовану на встановлення правопорядку. Без такої реалізації право втрачає свою
соціальну цінність.
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Кожного року в Україні з’являється все більше нових журнальних видань. Деякі відразу стають
успішними, регулярно потрапляючи читачу до рук, а інші не затримуються на вітчизняному ринку, а невдовзі і
зовсім зникають.
Існує велика кількість причин для подібного розвитку подій, а саме: неправильний розподіл
фінансування, неякісний кінцевий продукт, а також хибний вибір тематичної спрямованості часопису. Тому ми
більш детально розглянемо перелік перспективних тематик журнальної періодики в нашій країні.
Розпочнемо з того, що на сьогодні, як показує ряд досліджень фахівців цієї теми, аудиторія більш
схильна до тих видань, які мають вузькотематичну спрямованість. Адже український ринок і так перенасичений
виданнями, що пишуть абсолютно про все.
Для підтвердження цієї тенденції, наведемо приклад появи барвистого видання зручного формату в
додаток з величезною закупівлею «Твое здоровье», що випустив ВД «EDIPRESSEУкраїна». Крім корисної
інформації про різні захворювання та їх профілактику, новинки в області лікарських засобів, журнал містить
купони знижок на придбання різних препаратів в київських мережах аптек. Це є один із прикладів, але подібних
вузьких тематик, які необхідні читачеві чимало.
Важливо зазначити, що досить стрімко розвивається ніша селебріті. Лише за останній час ми можемо
спостерігати безліч проектів про зірок, які не стануть останніми в своєму роді, адже попит на них збільшується.
Активність спостерігається і в сегменті ділових видань, видань для жінок, а також авто журналів, незважаючи
на їх широке розповсюдження на теренах вітчизняного ринку та лідируючі позиції.
Розвиваються і видання по дизайну інтер'єру, фешн та лайфстайлу, хоча і не так стрімко. Втім, як
стверджують фахівці, нестача певних видань для читача ще не означає, що таке видання скоро з’явиться на
ринку. Є, наприклад, попит в екстремально-спортивних, але рекламодавцям вони непотрібні. А якщо проект не
потрібний рекламодавцю, то і видавець на вряд чи захоче братися за редакцію.
У найближчі роки на українському ринку журнальної періодики будуть домінувати такі тенденції:
− розвиток регіональних видань;
− збільшення кількості якісної періодики;
− посилення конкуренції;
− розширення ринку.
Також видавці оцінюють фактор розповсюдження преси в супермаркетах, як один із найперспективніших
сегментів, що динамічно розвивається на ринку видавничої продукції в цілому.
Одна із найвизначальніших тенденцій сучасного журнального ринку полягає у тому, що все більше тематик
масових журналів розгалужуються, таким чином створюючи більш вузьку нішу. З’являються видання про
автомобілі, окремі види спорту, здоров’я різних аудиторій, кулінарію, засобів зв’язку, тощо.
Аудиторія стає більш вибагливою до продукту, а видавці намагаються будь-якими способами задовольнити
її потреби. Видавці, що постійно працюють з вузькоспеціалізованими та корпоративними виданнями,
пояснюють таку тенденцію підвищеною ефективністю перших видань, які потрапляють до свого читача, тобто
саме в руки ти людей, які їх потребують, цікавлять. Читач купує вузькоспеціальне видання лише в тому
випадку, коли його цікавить ряд питань з певної теми. Вірогідність того, що людина знайде саме бажаний
матеріал в таких виданнях зростає. Якщо ж враховувати рекламодавця, то обравши для розміщення реклами
якесь вузькоспеціальне видання, він може бути спокійним, що його реклама потрапить до бажаної цільової
аудиторії.
Учасники видавничого ринку сходяться на тому, що найближчі 5-10 років за обігом будуть переважать
масові видання, але в тренді розвиток за нішевими, які в перспективі, через 10-15 років, зможуть перевершити
масові. Що свідчить про те, що український медіаринок повторює загальносвітові тенденції.
Таким чином, можна зробити висновок, що незайнятих спеціалізованих тематик, які б задовольняли
вузький попит багато. Маючи добре продуману концепцію роботи, а також команду, яка здатна її реалізувати,
можна легко обирати будь-яку нішу, що може стати однією із найперспективніших на видавничому ринку
України.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
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Кожне суспільство має унікальну ціннісно-орієнтаційну структуру, в якій відбивається самобутність
даної культури. За останні десятиріччя як в нашій країні, так і за кордоном, проблема цінностей і ціннісних
орієнтацій набула особливої актуальності: у суспільстві відбувається зміна норм, ломка старих стереотипів.
Ціннісна сфера, звільнившись від попередніх стереотипів, стає все більш самостійною і незалежною. Головні
проблеми, які спричинені знаходженням життєво важливих цілей, сенсу життя і можливостей їх досягнення,
стоять перед кожним. Оскільки ціннісні орієнтації знаходяться в основі вибору життєвих цінностей людини, то
їх знання допомагає з’ясувати причини її вчинків і дій. Цінності, які засвоює індивід у процесі
соціалізації,транслюються йому на різних рівнях суспільних відносин. Сім’я, дитячий садок, шкільний клас,
студентська група, трудовий колектив, компанія однолітків – все це соціальні групи, що становлять найближче
оточення індивіда і виступають в якості носіїв різних норм і цінностей. Такі групи, що задають систему
зовнішньої регуляції поведінки індивіда, називаються інститутами соціалізації і є факторами, що впливають на
формування ціннісних орієнтацій особистості [2, с. 40-45].
Соціально-філософські основи розвитку проблеми цінностей і ціннісних орієнтації висвітлені ще в
працях учених епохи Відродження, вченнях І. Канта, М. Вебера, а також знайшли своє відображення у
філософських концепціях В. І. Вернадського, В. С. Соловйова, Н. Л. Бердяєва, розкривають духовно-моральне
вдосконалення людини, у працях О. Г. Дробницький і В. П. Тугаринова, відображають фундаментальні
проблеми аксіології, пов’язані з питаннями теорії цінностей. Ряд важливих теоретичних висновків з питань
структури та змісту систем суспільних та особистісних цінностей, ціннісних орієнтацій містять роботи
П. М. Єршова, О. Г. Здравомислова, Є. В. Золотухиной-Аболін, М. Рокича, В. Франкла, В. О. Ядова. Проблема
формування гуманістичних цінностей відображена у поглядах вітчизняних (Н. П. Анікєєва, О. О. Бодальов,
П. П. Блонський, З. І. Васильєва, О. С. Газман, А. А. Караковський, З. А. Малькова, Л. І. Новикова,
Р. М. Рогова,Т. А. Стефановська та ін.) і зарубіжних (А. Маслоу, К. Роджерс) психологів і педагогів.
Особливості формування особистості безпосередньо залежать від культурного та економічного
розвитку суспільства в якому вона знаходиться. Не останню роль у визначенні ціннісних пріоритетів також
відіграють сім’я та оточення, тобто ті ідеали та завдання, що стоять перед особистістю на кожному етапі її
розвитку.Система ціннісних орієнтацій має багаторівневу структуру, вершиною якої є цінності, пов’язані з
життєвими цілями особистості. Класифікацій цінностей є безліч, але за багатовікову історію людства
сформувались певні норми поведінки та загальнолюдські цінності, притаманні практично всім народам. Таким
чином, у суспільстві цінувалися доброта, щирість, вірність, а обман, цинізм, жадібність засуджувалися.У
сучасному світі цінності особистості є практично типовими: сім’я, здоров’я, робота тощо. Їх можна розділити
на матеріальні та духовні. Кожен індивід має свої пріоритети та градацію цінностей. Для самоствердження
особистості потрібна їх реалізація і на те, яким цінностям особистість надає перевагу, впливає бідність чи
багатство її світогляду, розмаїття інтересів, умови, в яких вона виховувалась.Ціннісні орієнтації визначають
цілі діяльності і засоби їх досягнення: від змісту ціннісних орієнтації індивіда залежить як він сприймає ту або
іншу ситуацію, які завдання ставить перед собою, який спосіб дії обере. Таким чином, ціннісні орієнтації – це
динамічна, ієрархічна система цінностей, яка постійно розвивається і віддзеркалює ті, які склалися в результаті
взаємодії особистості і суспільства [3, с. 673].
Розвинені ціннісні орієнтації – ознака зрілості особистості, показник міри її соціалізації. Стійкість і
несуперечлива сукупність ціннісних орієнтації забезпечує такі якості особистості, як цілісність, надійність,
вірність певним принципам й ідеалам, здатність до вольових зусиль в ім’я цих ідеалів і цінностей, активність
життєвої позиції. Нерозвиненість ціннісних орієнтацій – ознака інфантилізму, панування зовнішніх стимулреакцій у внутрішній структурі особистості, ознака безпосередності дії об’єкту прагнення на потребу.
Ціннісні орієнтації є системою гнучкою, в якій закладений вільний вибір, а відповідно і всебічне
врахування індивідуальних інтересів та потреб особистості. Вони включають суспільні цінності у механізми
діяльності і поведінки особистості. Тобто, в них реалізується вибірковість людської поведінки, уявлення
індивіда про сенс життя [1, с. 60-66]. Сукупність сталих ціннісних орієнтації утворює свого роду вісь
свідомості, яка забезпечує стійкість особистості, спадкоємність певного типу поведінки і діяльності, виражену в
спрямованості потреб й інтересів. Ціннісні орієнтації систематизують інтереси і потреби, визначаючи одні з них
як більш значущі для індивіда, інші – як менш значимі.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА В ХРИСТИАНСТВЕ
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Научный руководитель Литвиненко Д.А., к.и.н., доц..
Кременчугский национальний университет имени Михаила Остроградского
Христианство существенно отличается в вопросе свободы человека от фатализма, утвердившегося в
античной философии, а также от детерминизма. Если следовать взглядам фатализма, все события
преопределены судьбой, а человек ничего не в состоянии сделать, чтобы воздействовать на ход событий.
Согласно же детерминизму, события совершаются по необходимости, а становятся эти события необходимыми
благодаря событиям предшествовавшим, с которыми они находятся во взаимосвязях причины и следствия.
Пантеистические теории также детерминистичны по своему существу. Они отрицают свободу человека. Будучи
частью мировой системы человек тоже действует по необходимости. Однако он чувствует, что сам в состоянии
приступить к действиям и что несёт ответственность за своё поведение. Он не хочет жертвовать своей свободой
ради какого-то логического процесса или какого-то огромного механизма, частью которого, как
предполагается, он является.
Если сравнить зороастризм, гностицизм и манихейство с одной стороны, и христианство с другой
стороны в вопросе трактовки происхождения добра и зла, то здесь также вопрос упирается в свободу воли
человека. Первые из названных учений постулируют вечность добра и зла, их дуализм. Христианское учение
происхождения зла связывает со свободой воли сотворённых Богом ангелов и человека, вследствие их падения.
Падение ангелов явилось вполне сознательным и самоопределённым мятежом против Бога. В своём выборе они
могли предпочесть себя и свои интересы, но могли предпочесть Бога и Его интересы. Так же путём свободного
выбора пал и человек. То есть зло и грех как нравственное зло не являются вечными, а являются порождением
свободы человека, он несёт за них ответственность.
Как видим, христианство помещает источник свободы во «внутрь» человека, делая его автономным и
полностью ответственным за свои действия. Если, например, вспомнить Сократа, который ввёл в философию
проблему личной совести, то всё-таки у него она воплощалась в виде демона, который диктовал человеку те
или иные поступки. Здесь же человек остаётся один на один с проблемами. Бог, обладая предвидением, знает,
как поступит человек, но ожидает, сделает ли тот правильный выбор или же нет. Правда, сам толчок для этой
воли при падении Адама и Евы не объясняется. Говорится, что Сатана воздействовал на дарованную Богом
человеку жажду красоты, познания и пищи. В основе же мятежа лежали ещё и амбиции человека дальше
простереть свою суверенную волю, чтобы быть равным Богу и чтобы не подчиняться уже более Богу.
Конечно, с точки зрения атеистически-рационалистической аргументация в обосновании свободы воли
человека христианским учением может выглядеть неубедительной и неприемлемой. Но главное здесь не в
аргументации. Решающим здесь является провозглашение, постулирование и защита свободы воли человека
как одной из фундаментальных идей в христианском мировоззрении. Вспомним, что эта идея не занимала
такого места в учении ни одного из выдающихся философов древности. Человек, порождённый Богом, получил
статус богоподобного существа. Он принадлежит к тому же порядку существ, что и сам Бог. Бог предоставил
ему свободу действовать и даже бунтовать против себя (хотя за это он и будет наказан).
Чем же по содержанию отличается понимание свободы в христианстве от превалирующего понимания
свободы в философских учениях античности? Если определить ключевое слово в философском осмыслении
проблемы свободы, то этим словом будет «познание». Познание «дао», судьбы, рока, необходимости, природы,
закона, с тем, чтобы подчиниться им или действовать в соответствии с ними. В христианском же учении акцент
сместился. Хотя и здесь говорится о «сознательном» действии, познании, но главным становится «выбор». И
действительно, какая же свобода может быть без выбора хотя бы из двух вариантов – «принять благодать
Божию» или не принять её. «Рок» же сколько ни познавай, в судьбе человека ничего не изменится, результат
будет один.
Главное же, вероятно, заключается не столько в теоретическом различии трактовки свободы, сколько в
воздействии на практическую жизнь. Есть примеры в истории, когда философские учения влияли, по крайней
мере, на жизнь самих авторов этих учений, их поведение и поведение их последователей. Наверное, самым
показательным в этом плане является философское учение Конфуция, ставшее впоследствии религией. Но
никакая философия, существовавшая до христианства не может сравниться с ним в воздействии на все
практические стороны жизни множества народов в том числе и в развитии, внедрении в жизнь общества
свободы.
Очевидно, что христианская теология отличается от существовавшей до неё античной философии,
кроме всех прочих моментов, и в следующем плане. Прежняя философия и тогда, когда была «чистой
натурфилософией», и после – когда в сферу её исследований попал человек, всё же «вплетала» человека в сеть
«законов природы», природной необходимости (или рока, судьбы и т.д.), которым человек должен подчиняться,
хотя бы и познавая их. Новая «высшая» религия природу как бы оставляла за скобками, делая сознание
богоподобного человека (богоподобного существа) самодовлеющим фактором мира. Это новое миропонимание
стало отражением качественно новой ступени, на которую шагнуло, поднялось прежнее общественное
устройство и подготовило через столетия базу для нового скачка цивилизации.
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В умовах суспільної трансформації, що спостерігаємо зараз в Україні, вступають у силу нові критерії
розвитку особистості і суспільства загалом, формується інше, більш уважне, але й вимогливіше ставлення до
особистості, нове розуміння соціального та психологічного благополуччя. Наш час вимагає від кожного
активності, вміння актуалізувати наявні здібності та реалізувати себе як особистість у різних сферах діяльності
та спілкування. У зв’язку з цим, зростають вимоги до психологічної науки, яка покликана допомогти кожному
члену суспільства, як чоловікам, так і жінкам, ефективно визначати життєві орієнтири та реалізувати свій
особистісний потенціал [3].
Роль жінки у сучасному світі має два аспекти: жінка-матір і дружина та жінка як суб’єкт професійної
діяльності. Одним із важливих періодів у реалізації сенсожиттєвих орієнтацій та становленні зрілої особистості
є вік середньої зрілості, саме в цей період особистість робить висновки щодо поставлених нею цілей та
отриманих результатів. В зв’язку з цим дослідження самовідношення жінок середнього віку та їх задоволеність
життям в цілому та в окремих аспектах є актуальним.
Поряд із комплексом культурних, соціальних, фізичних, економічних, духовних, психологічних та
інших чинників важливим індикатором позитивного функціонування людини є її суб’єктивне благополуччя –
оцінка людиною якості власного життя загалом та окремих його сфер, що залежить від об’єктивних умов
існування особистості та суб’єктивного сприйняття ступеня значимості й задоволеності її потреб [4].
Одні з перших досліджень задоволеності життям проведені в зарубіжній психології наприкінці
1970 х рр. (A. Campbell, P. Canversc, W. Rodgers), у вітчизняній психології на початку 1980-х рр. (В. І. Зацепін,
К. Муздибаєв). Сьогодні головна увага науковців зосереджена на виявленні впливу на загальну задоволеність
життям соціально-демографічних та особистісних факторів (Л. В. Куліков, О. С. Копіна, Л. М. Мітіна,
Н. А. Растригіна, E. Diener, ін.). Cуб’єкти нeблaгoпoлуччя жінок нeoбxiднo iнтeрпрeтувaти як узагальнене i
відносно стійке пeрeживaння, що має особливу знaчущicть для ocoбиcтocтi. Вoнo є вaжливoю складовою
дoмiнуючoгo психічного cтaну. Поняття задоволеності життям розглядається в психологічних дослідженнях в
різних аспектах: як тотожне поняттю щастя (В. І. Зацепін); як когнітивна складова щастя; складова
суб’єктивного благополуччя (Р. М. Шаміонов, П. І. Яничев, E. Diener); складова психологічного благополуччя
(А. Є. Созонтов, П. П. Фесенко). Для психологічного вивчення задоволеності життям основним джерелом
інформації дослідники визначають цілісні переживання та їх оцінки самими суб’єктами [1].
Середній вік є своєрідним проміжним етапом, що охоплює період життя людини приблизно від 35 до
60 років. Подолання вікових меж молодості індивіди переживають по-різному. Одні розглядають цей життєвий
етап як нову можливість у реалізації свого потенціалу, інші відчувають незадоволеність, внутрішнє
збентеження і депресію. Погляд людини на свою зрілу дорослість може бути зумовлений економічними
умовами життя, соціальними обставинами та особливостями часу, в якому вона живе. Загалом, більшість
дорослих без особливих проблем усвідомлюють, що вони вже немолоді, оскільки вважають, що перебувають у
розквіті сил. А деяке зниження фізичної активності вони успішно компенсують набутими досвідом і знанням
своїх можливостей, що забезпечує їм успіх у житті. Внутрішній стан людини у зрілому віці може бути досить
суперечливим. Радіючи з приводу сімейного благополуччя, кар’єри чи творчих здібностей, вона все частіше
замислюється над проблемами смерті, швидкоплинності часу. Кожна значна подія – смерть близьких, зміна
роботи, розлучення змушує подивитись на своє життя під новим кутом зору, задуматися над його
минущістю[2].Очевидно, тому серед психологів побутує думка, що перехід до середини життя є етапом
помірної або навіть важкої кризи, в зв’язку з чим самовідношення людини до себе та задоволеність власним
життям може суттєво змінюватися.
В рамках дипломної роботи було проведено дослідження показників задоволеності життям жінок
середнього віку за допомогою наступних методів:1) анкетування (авторська анкета «Чи задоволені Ви своїм
життям?»); 2) Тест «Індекс життєвої задоволеності (ІЖЗ) в адаптації Н. В. Паніної. Групу респондентів склали
40 жінок, віком від 36 до 49 років, серед яких були жінки з вищою та середньою освітою, жінки з різним
сімейним станом, рівнем доходу та професіями. За рівнем освіти досліджувані розділені наступним чином:
вища освіта (57,5 %), середня (42,5 %), що свідчить про те, що більша кількість жінок мають вищу освіту. За
сімейним статусом: в шлюбі знаходиться 42,5 % жінок, 57,5 % - незаміжні. Своєю посадою та мiсцем роботи
задоволені 67,5 % жінок, не задоволені – 32,5 %.Своїм життям в цілому задоволені 72,5 %, не задоволені –
27,5% жінок. Провідною діяльністю у вільний час у жінок виступає спілкування з друзями – 57,5 %, готування
страв – 42,5 %, перегляд улюблених серіалів – 37,5 %.
Щодо відношення до себе: 55 % жінок приймають себе з усіма недоліками, 17,5 % люблять себе, 10 %
собі не подобаються і 22,5 % постійно себе вдосконалюють. Більшість жінок – 35 % хотіли б підвищити
самооцінку, 30% змінити сімейний стан, 22,5 % знайти нову роботу, 17,5 % змінити зовнішній вигляд.
Отримати ще одну вищу освіту хотіли б 42,5 % жінок, не хотіли б – 57,5 %. Більшість жінок – 52,5 %
залишаються на своїй посаді в зв’язку з відсутністю іншої роботи, 47,5 % через любов до своєї професії.
За тестом індексу задоволеності життям (ІЗЖ) в адаптації Н. В. Паніної, були отримані наступні
результати: високий рівень задоволеності життям притаманний 55 % жінок, що свідчить про те, що вони
повністю задоволені своїм життям; середній рівень задоволеності життям показали 30% жінок і це значить, що
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вони частково задоволені своїм життям і не відмовилися дещо в ньому змінити; низький рівень задоволеності
життям було виявлено у 15 % жінок, що свідчить про те, що вони зовсім не задоволені своїм життям та
прагнуть багато що в ньому змінити. На основі отриманих результатів за тестом індексу задоволеності життям
(ІЗЖ), адаптація Н. В. Паніної можна зробити висновок, що більшість жінок все ж таки задоволені своїм
життям.
Аналізуючи проведене дослідження можна зробити висновок, що більшість жінок середнього віку, а
саме 55%, задоволені своїм життям в цілому, але аналізуючи результати анкетування, можна побачити, що
жінки частіше приймають себе з усіма недоліками – 55 %, ніж люблять себе 17,5 %, більшість жінок хотіли б
підвищити самооцінку – 35 % та змінити сімейний стан – 30 %, також для переважної кількості респондентів
притаманна займана посада в зв’язку з відсутністю іншої роботи – 52,5 %. З отриманих результатів бачимо,що
існує багато соціальних та психологічних факторів, які частково все ж таки впливають на задоволеність життям
та самовідношення в цілому. Подальше дослідження спрямоване на виявлення цих факторів.
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ІНФОГРАФІКА ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В ГАЗЕТІ
Филь І. О., студ.
Науковий керівник Бутко Л. В., к.філол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У сучасному суспільстві засоби масової інформації відіграють фундаментальну роль. Найважливішими
формами перших мас-медіа були газети. Досить тривалий час вони були основним засобом передачі інформації
у швидкий і зрозумілий спосіб до масової аудиторії.
Вони зберігають своє значення й досі, однак досить серйозну конкуренцію для них складають радіо,
телебачення, Інтернет. Отже, щоб не зникнути з медіапростору, газета повинна трансформуватись відповідно
до вимог сучасної аудиторії: привертати увагу читача аналітичними матеріалами, застосовувати сучасні
візуальні засоби тощо.
Останнім часом з’являються нові газетні видання, у яких візуальна інформація стає рівнозначною
вербальній інформації. Читачі ЗМІ втрачають звичку до постійного читання і бажають отримувати теленовини
в візуальних формах їх подачі. На шпальтах газет великі яскраві фотоілюстрації часом починають займати
більше місця, ніж тексти.
Як відомо, зображення – це одна з форм комунікацій, яка відіграє важливу роль у передачі інформації.
Вона здатна спростити її і в той же час передати весь необхідний обсяг інформації. Саме зображення робить
інформацію більш привабливою і переконливою. Візуальні образи мають незаперечну цінність. До речі, саме
тому сьогодні великою популярністю користуються комікси, адже весь обсяг інформації в них показаний, як
правило, лише однією картинкою.
У сучасних наукових студіях із соціальних комунікацій зазначається, що знайомство з газетою
починають з ілюстрацій 90% читачів. Потім ідуть заголовки, врізки, лід. Візуальні елементи в три рази
підвищують імовірність прочитання. Назва частіше прочитується, якщо поруч стоїть ілюстрація, вона збільшує
інтерес до тексту і розуміння його. Читачі запам’ятовують 80% інфографіки, 75 % фото і тільки 25 % тексту.
Отже, візуальні аспекти комунікації набувають дедалі більшого значення. До того ж першу позицію
серед візуальних засобів посідає інфографіка, тому протягом останнього десятиліття англомовні країни почали
активно розвивати цю нову техніку подачі інформації.
Інфографіка – це не тільки додатковий засіб для цікавого графічного оформлення газетної шпальти, але
й самостійний змістовний матеріал. Читач нерідко починає знайомство з публікацією, зацікавлений якоюсь
таблицею або діаграмою, яка оригінально виконана графічно, має окремий заголовок, підпис, посилання на
джерело інформації [1].
Ця техніка завоювала як економічні, так і політичні, соціальні, спортивні та інші рубрики видань.
Графіки, карти, схеми подобаються читачеві, який прагне легко і швидко засвоювати пропоновану йому
інформацію.
Інфографіка активно використовується в рекламі (на біл-бордах, рекламних листівках), у друкованих
виданнях, Інтернеті тощо.
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Сьогодні інфографіка – це модний тренд, який рішуче увійшов у сучасний світ і впевнено в ньому
закріпився.
У засобах масової інформації інфографіка виконує пояснювальну функцію. На газетній шпальті вона не
займає багато місця, а її змістова складова навпаки збільшується. У інших випадках вона допомагає читачеві
легше і швидше ознайомитися з необхідною інформацією.
Загалом перспективи розвитку інфографіки в Україні, як і в усьому інформаційному світі, дуже
динамічні. Адже матеріали з інфографікою сприймаються набагато краще. Інформаційні графіки полегшують
засвоєння інформації. Значення інформаційних графіків останнім часом підвищується, і пояснення цьому
просте: дуже мало людей мають час, щоб прочитати повністю статтю в газеті, не кажучи вже про прочитання
журналу від початку до кінця. Зі збільшенням потоків інформації, крім проблеми її фільтрації, постає проблема
її засвоєння [2].
Таким чином, у першу чергу, інфографіка необхідна для кращого сприйняття інформації. Візуалізована
інформація є незамінною тоді, коли треба доступно розповісти про винаходи, представити статистичні дані чи
політичні рейтинги. Іншими словами, читач газети чи журналу, гортаючи сторінки, насамперед звертає увагу на
яскраву ілюстрацію, насичену інформацією.
Однак розповсюдженою є думка, що активне використання інформаційної графіки призведе до втрати
актуальності роботи газетного репортера, а друкований текст буде тяжіти до значного зменшення обсягів. Тому
необхідні подальші дослідження такого виду візуальної інформації, як інфографіка: вивчення окремих її
різновидів та особливостей, їх взаємодії з журналістським текстом, а також дослідження інфографіки як
самостійного зображального елемента газети.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛІ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Фощій С. В., студ.
Науковий керівник Літвінова О. В., к.філол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В сучасному українському суспільстві все більш популярними стають тенденції глобалізації та
модернізації, спричинені прагненням нації відповідати європейським стандартам. Внаслідок цього старі
цінності відкидаються, їх замінюють інші, розмивається чіткий поділ між добром і злом – ключовими
поняттями, що стоять у витоках ідеї моралі. Формування дієздатної моральної системи – це невідкладна
гуманітарна проблема, яка потребує об’єднання зусиль психологів, науковців, педагогів-практиків, батьків,
державних, громадських та релігійних структур.
Відсутність якісного контролю джерел моралі для соціуму, знецінення старих ідеалів та необхідність
втілення прогресивної моральної системи в громадянське суспільство актуалізують вивчення цього питання.
Громадянське суспільство – це система взаємодії індивідів, груп, громадських інституцій, що має на
меті забезпечити соціальну життєдіяльність, високоефективну працездатність соціокультурної і духовної сфер.
Ця система горизонтальних соціальних зв’язків, суспільно-політичних орієнтацій відображає весь спектр
інтересів громадян та їх об’єднань [1]. Як і будь яка система, громадянське суспільство потребує контролю та
засобів регуляції, тому що об’єднуючись в масу велика кількість людей створює потужний потенціал, який
може бути спрямованим як в конструктивне, так і в деструктивне русло.
Спираючись на відповідні цінності, люди виробляли правила або заповіді, принципи поведінки,
ставлення до себе подібним і до суспільства в цілому. Ці правила відображають загальнолюдські уявлення про
добро і зло. Вони виявляються як нормативно-оціночні поняття та явища, і залежно від того, що підлягає
оцінці, виділяють чесноти, які мають моральну цінність і пороки, що не містять її. До найбільш відомих чеснот
відноситься мудрість, мужність, помірність, справедливість; християнські чесноти віри, надії, любові, покаяння
і смиренності, милосердя і співчуття; чесноти етики ненасильства: толерантність, злагода, розуміння. Добро
розуміється як моральний вираз того, що сприяє щастю людей. Прояви добра в житті пов’язані з цінностями
здоров’я, миру, ідеями альтруїзму, добровільності, ставленням до людини як до цінності. До проявів зла
відносять різні форми деструктивності і девіацій, ворожість і байдужість до людини, ставлення до нього як до
засобу, гріховність і порочність, корисливі орієнтації.
Мораль – це універсальний регулятор поведінки людей та відносин між ними за допомогою системи
норм, оцінок і уявлень про ідеали [2]. Її основою та методологічним апаратом є переконання, звичаї, традиції та
громадська думка. Сфера її застосування широка, вона має на меті контролювати всі сфери людського життя:
політику, сім’ю, дружбу, любов, побутові стосунки тощо. Сучасники трактують завдання моралі в зниженні
конфліктності задля збереження того чи іншого суспільства і людства в цілому. Вона, першочергово, є теорією
правильних взаємин між людиною і людиною а також людиною і світом.
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Вивченням проблематики моральності громадянського суспільства займалися такі науковці
якГ. М. Андрєєва, М. Ф. Федоров, В. С. Соловйов, М. О. Бердяєв, А. А Гусейнов, Р. Г. Апресян, Л. Колберг,
Т. Павлова, Н. В. Свєтлова, А. В. Баранова, В. А. Блюмкін, А. А. Бодалєв, та багато інших.
Мораль є центральним утворенням духовної сфери громадянського суспільства і виступає в ролі
найважливішого регулятора людських взаємовідносин, що поширюються на всі соціальні, державні та
громадянські інститути. Моральність особистості забезпечує безперешкодне включення у соціальні
взаємовідношення, які вибудовуються згідно з нормами суспільної моралі.
Моральні якості особистості зароджуються в думках, у яких виявляється її ставлення до інших людей,
до своїх обов’язків, до колективу. Повторюючись вони закріплюються, стають звичними, стійкими рисами
характеру людини, що внутрішньо визначають її поведінку за тих чи інших життєвих обставин.
Утворення моральних переконань пов’язане з розвитком мислення і засвоєнням системи соціальноетичних знань а також формуванням у особистості оцінного ставлення до засвоюваної інформації, а саме:
понять, оцінок, норм, форм поведінки, які здатні викликати намір використовувати їх як регулятори власної
свідомості і поведінки. Залежно від того, як особистість уявляє мету використання засвоюваних знань і навичок
наданий ним особистісний підтекст буде характеризуватись в своїй основі прагматичною або соціальною
спрямованістю. Формування моральних почуттів вимагає від особистості значних зусиль, оскільки необхідно
знайти способи вирішення поставленого перед собою завдання, оцінити результат дій і поставити перед собою
більш складні вимоги – виконати це завдання не порушуючи соціальних норм [4].
Все це пов’язане з відповідним рівнем розвитку інтелектуальних, емоційних і вольових якостей
особистості, що здійснюється через самовиховання, виявляючись у вчинках, які спрямовані на організацію
власної поведінки. Таким чином закріплюються моральні переконання, створюються можливості як для
прийняття вимог інших, так і для здійснення власних намірів.
Моральна спрямованість особистості – це гармонійне узгодження та виважене координування трьох
основних складових: когнітивної, мотиваційної та конативної. У морально свідомого індивіда почуття
перебувають в органічному взаємозв’язку з його раціональним життям, виступаючи як сплав розуму і емоцій,
який виражає сутність переконань, оскільки саме в єдності почуттів та розуму виявляється глибока
переконаність особистості, надійність її моральних принципів. Основою і методологічним апаратом моральної
структури є переконання, звичаї, традиції та громадська думка [3].
Моральні уявлення, які народжуються у власному досвіді особистості, є емпіричними і досить часто
відзначаються надмірною емоційністю. Моральні принципи, що прийняті індивідом, більше усвідомлюються,
аніж відчуваються і переживаються.
Особливістю моралі як регулятора людських взаємин є те, що вона регулює свідомість і поведінку
людей в усіх сферах життєдіяльності, включаючи особистісне життя і міжособистісні стосунки, – на відміну від
права, яким регулюється тільки суспільно значуща поведінка. Норми моралі й права існують у динамічному
взаємозв’язку; правова система державно організованого суспільства закріплює важливі для всього суспільства
моральні настанови і цінності. Зміни в моральній свідомості безперечно впливають на законодавство [5].
Єдність моралі й права ґрунтується на спільності соціально-економічних інститутів, культури,
виховання, прихильності людей до ідеалів свободи, рівності і справедливості. Їх призначення – встановлення і
підтримка рівноваги, соціальної стабільності і порядку, досягнення соціального компромісу, пов’язаного зі
створенням еталону, зразка поведінки.
Державне право уособлює формалізовану соціальну мораль. Коли змінюється мораль суспільства –
змінюються і законодавчі акти, які регулюють життя держави в цілому. Отже, формування дієздатної моральної
системи в сучасному українському суспільстві є запорукою висхідного розвитку української держави і потребує
об’єднання зусиль психологів, науковців, педагогів-практиків, батьків, державних, громадських та релігійних
структур.
З сказаного вище випливає, що є два основних шляхи формування моральності: перший –
законодавчий, шляхом створення та посилення соціальних інститутів з метою моралізації суспільства; другий –
через виховання самосвідомості на рівні родини та, найголовніше, самовиховання. Очевидно, що на цей час
політичні діячі не діють таким чином, що можна було би без сумніву стверджувати пріоритетність завдання
розвитку народу (в тому числі і морального). Тому саморозвиток та самовиховання залишаються найбільш
надійними методами розвитку особистості.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ ПІДЛІТКІВ
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогодні відбувається суттєва трансформація суспільства, з’являються нові структури,
перерозподіляються соціальні ролі і функції, змінюються позиції стосовно ціннісних орієнтацій та особистісних
потреб тощо. Звичайно, за таких умов соціальні очікування підлітків не могли залишитися незмінними. Образ
власного майбутнього є особистісним надбанням, результатом внутрішньої діяльності людини і цілком
залежить від особистості. Це означає, що людина сама творить своє майбутнє, особистість стає його автором,
переплавляючи свої знання і досвід відповідно до цілей і ціннісних орієнтирів, окреслених нею самою.
Особливо тяжко проходить період становлення соціальних очікувань у підлітків, адже соціальні очікування є
засобом самореалізації особистості, а базова психологічна потреба в самоздійсненні є рушійною силою
формування і розвитку домагань.
Очікування розуміються психологами як оцінка особистістю своїх передбачуваних здатностей і
можливостей, очікування у майбутньому такої їх реалізації, яка б задовольнила її плани і запити. Отже життєві
очікування залежать від того, як людина себе оцінює, на що вважає себе здатною, якими, на її думку, є її
можливості [2, с. 78].
У розумінні психологів соціальні очікування – це суб’єктивні ставлення членів соціальної групи чи
суспільства в цілому до уявлень про ймовірний перебіг подій, що забезпечують пізнавальну, емоційну і
поведінкову готовність індивідів до цих подій. Це поняття слугує для опису взаємозв’язку між
функціонуванням соціальних систем і діяльністю індивідів, включених у ці системи. Соціальні очікування
ґрунтуються на інтеріоризованому підлітком соціальному досвіді, а поширюються і підкріплюються за
допомогою комунікації та взаємодії. Соціальні очікування можуть бути адекватними чи неадекватними
подальшим реальним подіям залежно від особливостей уявлень, що сформувалися щодо прийдешньої
дійсності.
Соціальні очікування – система очікувань, вимог щодо норм виконання індивідом соціальних ролей.У
межах психологічного підходу до аналізу очікувань доволі типовим є розуміння їх як емоційно забарвлених
реакцій на найближчі безпосередні події і ситуації, зумовлені мірою значимості цих подій для суб’єкта
очікувань. Показовим у цьому плані є визначення К. Платонова: «Очікування – проградієнтна серія почуттів, до
структури якої входить або знання ймовірності настання очікуваної події, або тільки віра в це» [1, с. 34].
С. Епстайн вбачає в очікуванні «параметр неспецифічної активації». Активація, чи порушення, – одне з
найважливіших понять у мотиваційних теоріях, а для С. Епстайна – це центральне поняття в аналізі ролі
чинника мотивації в людських функціях вищого порядку: абстрактному мисленні і творчості [3, с. 211]. Його
теорія визнає існування трьох найбільших типів стійких мотиваційних змінних – потягів, емоцій й афективнокогнітивних орієнтацій.
Очікування як механізм міжособистісних стосунків – одна з ланок, що вирішальним чином впливає на
ціннісні орієнтації індивіда, регулятор групової взаємодії. Ціннісні орієнтації є складовою соціальних
очікувань. Згідно проведеного дослідження в рамках написання дипломної роботи за допомогою
«Опитувальника само ставлення цінностей (за Ш. Шварцом) виявлено, що у підлітків переважають такі життєві
цінності, як: комфортність (70%), доброта (90%), самостійність (73%) та безпека (80%), вони є провідними та
необхідними. Підліток, який має потребу в таких цінностях від соціуму буде очікувати теж саме.
Соціальні очікування можуть бути адекватними чи неадекватними подальшим реальним подіям
залежно від особливостей уявлень, що сформувалися відносно прийдешньої дійсності. Однією з найбільш
мобільних і чутливих до змін соціальних груп є підлітковий вік. Підлітки виступають своєрідним барометром
суспільних настроїв і показують зміни у характері функціонування в системі соціальних цінностей в цілому.
Тому саме в підлітків особливо тяжко відбувається становлення соціальних експектацій, адже головною
особливістю в сприйнятті підлітків є відсутність критичності, в зв’язку з чим деструктивні і руйнівні моделі
поведінки, представлені привабливим героєм можуть сприйматися як позитивні і викликати прагнення до
наслідування.
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Земля – це безцінне природне надбання людства, що відіграє значну роль як для розвитку економіки,
так і для суспільства в цілому. Земля, як зазначає О.І. Костяшкін, виступаючи основним національним
багатством, накладає свої особливості на зміст права власності щодо неї, оскільки незалежно від форми
власності та відповідного суб’єктного складу, завжди залишається об’єктом права власності Українського
народу, який делегуючи свої повноваження органам державної влади та місцевого самоврядування, реалізує
свої повноваження власника[1].
Статтею 5 Земельного кодексу України з поміж інших принципів земельного права проголошено
принцип забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та
держави. Однак, забезпечуючи рівний доступ до земельного природного ресурсу як громадянам так і
юридичним особам, законодавець, на мою думку, не прорахував всі ризики можливого нецільового
використання та зношення земель від постійних засівів.
Враховуючи сучасні реалії економічного розвитку нашої держави, приходимо до висновку: земля не
завжди використовується за призначенням, більше того, поставивши за ціль отримання прибутку, великі
підприємства зазвичай використовують всі корисні властивості сільськогосподарських земель, не
переймаючись про екологічну безпеку та відновлення ґрунтів після отримання врожаю, що призводить до
значного їх виснаження.
Розглядаючи питання необхідності відновлення земель після їх використання, необхідно згадати
формулу економічного прогресу, запропоновану М. Руденком, який розвиваючи підходи С. Подолинського та
Ф. Кене, доводив, що у виробників сільськогосподарської продукції завжди повинно залишатись 3/5
вирощеного врожаю, та використовуватись ними на покращення якості земель і розвиток тваринництва, яке
також, через продукти життєдіяльності має годувати землю [2].
М. Руденко у своїх працях наполягав на тому, що держава повинна гарантувати дієвий контроль з
метою забезпечення раціонального використання сільськогосподарських земель, відтворення родючих
властивостей ґрунтів, дотримання сівозмін, тощо. Науковець та правозахисник Руденко був глибоко
переконаний у здатності природи дати вічне життя лише тій економічній системі, в якій, люди трудяться не з
примусу, а на поклик серця. Адже власник землі, працюючи на своїй ділянці, спроможний забезпечити
поєднання економічного ефекту та позитивних екологічних наслідків, включаючи якість ґрунтів та екологічну
безпеку.
Аналіз економічної теорії М. Руденка, викладеної в «Енергії прогресу», дає підстави виокремити
положення, в яких викладена думка автора щодо ефективного, довгострокового використання земельного
ресурсу. Вчений вважав, що лише земля під дією енергії сонця, за умови належного її обробітку може
породжувати абсолютну додаткову вартість; родючість землі є регулятором економічного розвитку; за умови
постійного відновлення родючого шару можливості сільського господарства продукувати абсолютну додаткову
вартість є невичерпними; стабільний приріст органічної речовини в землеробстві спроможний забезпечити
лише вільний власник, який працюючи на землі з року в рік, дбає про її збагачення та відновлення. Зазначені
положення без сумніву спрямовані на розвиток економічного зростання від окремого власника до економіки
держави в цілому[2].
Оскільки охорона та відновлення землі є однією з глобальних проблем сучасності, з якою
безпосередньо пов’язане забезпечення продовольством населення нашої планети, кількість якого постійно
зростає, досить важливого значення набуває реалізація вимог статей 13 та 41 Конституції України щодо
соціально-правової відповідальності власника за наслідки використання власності та додержання відповідних
правових норм. Основний Закон нашої держави поряд з принципом непорушності права власності встановлює,
що власність зобов’язує і не повинна використовуватись на шкоду людині і суспільству.
Враховуючи вищевикладене, постає нагальне питання запровадження дієвого механізму, з допомогою
якого держава, як уособлення українського народу – основного власника землі та природних ресурсів, змогла б
ефективно контролювати та протидіяти нецільовому використанню земель, обов’язкового їх відновлення після
збору врожаю, дотримання стандартів екологічної безпеки. Адже відповідно до статті 14 Конституції України
земля є основним національним багатством, яке перебуває під особливою охороною саме держави.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ОСОБИСТОСТІ
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Нинішнє суспільство внаслідок свого активного розвитку висуває все більш високі вимоги до
особистості, досконалості її можливостей, умінь, знань, навичок та здатностей, які сприятимуть кращому
ефективному існуванню і взаємодії у міжособистісних соціальних відносинах. У таких умовах особливої
актуальності набуває дослідження феномену перфекціонізму, оскільки він відображає та одночасно сприяє руху
особистості в напрямку самовдосконалення і є важливим показником потенційної можливості високих
здібностей людини. Перфекціонізм (походить від латинського perfectus «досконалий») – це риса особистості,
яка полягає у прагненні досягати довершеності в різних сферах життєдіяльності, що позитивно впливає на
розвиток відповідальності, конкурентоспроможності та професіоналізму.
Передумови вивчення перфекціонізму були закладені А. Адлером, який помістив прагнення
досконалості в еволюційний контекст, стверджуючи, що життя неможливе без постійного руху в напрямку
зростання і розвитку. Австрійський психотерапевт З. Фрейд вважав прагнення досконалості невротичною
фобією, яка представляє собою спробу втечі індивіда від задоволення власних підсвідомих потягів і потреб.
Засновник аналітичної психології К. Г. Юнг виділяв у людській свідомості символ самості, який обумовлює
можливість досконалості. Свідомість людини виявляє риси довершеності, самодостатності, цілісності, властиві
досконалості, саме в тих образах, які створюються під впливом архетипу самості – ядра особистості, навколо
якого організовані й об’єднані всі інші елементи. У роботах клінічного психолога К. Хорні прагнення
досконалості розглядається як нарцистична патологія характеру. Невротична особистість створює образ
ідеалізованого «Я», намагаючись його актуалізувати за допомогою патологічного бажання досконалості [2].
Саме поняття «перфекціонізм» вводить американський клінічний психолог М. Холендер [3] у 1965 р. і
розглядає його як повсякденну практику пред’явлення до себе вимог більш високої якості виконання
діяльності, ніж того вимагають обставини. Представник когнітивної психології Д. Бернс [3] доповнив
розуміння феномену перфекціонізму визначаючи його як особливу «мережу когніцій», що включає очікування,
інтерпретацію подій, оцінку інших і себе. У сучасній психологічній науці перфекціонізм почали розглядати
більш диференційовано, описуючи його, як складний психологічний конструкт, що володіє багатовимірною
структурою (Р. Фрост, П. Хьюїтт і Г. Флетт). За Р. Фростом [1], перфекціонізм є синтезом надмірно високих
стандартів зі схильністю до неадекватних критичних оцінок власної поведінки, що виражається у підвищеній
тривожності, зумовленій невпевненістю у власних переконаннях і діях. Вчений виділяє шість складових
перфекціонізму особистості: 1) переймання помилками; 2) особисті стандарти (схильність людини ставити
перед собою завищенні вимоги у поєднанні з надвисокою важливістю відповідати даним вимогам);
3) прагнення до порядку та організованості; 4) невпевненість та сумніви у власних діях; 5) батьківські
очікування (людина вважає, що від неї постійно вимагають більшого) 6) батьківська критика (постійне
переймання критикою з боку сім’ї).
Вагомий внесок в уявлення про перфекціонізм зробили П. Хьюїтт і Р. Флетт [1], розробивши модель
перфекціонізму, яка враховувала соціальний аспект. Її структура включала наступні параметри: 1) яадресований перфекціонізм – особистісний стиль, до якого входять поведінкові, афективні, та мотиваційні
компоненти (зависокі стандарти, постійну оцінку власної діяльності, аналіз себе з метою самокритики, мотив
прагнення досконалості); 2) перфекціонізм, спрямований на інших людей – завищені вимоги до здібностей і
можливостей інших людей (критика й оцінка оточуючих, заснована на очікуванні людської досконалості);
3) перфекціонізм, адресований світу в цілому – впевненість у тому, що все навколо має бути точним,
акуратним, правильним, всі людські та загальносвітові проблеми повинні негайно вирішуватись (відображає
переконаність у необхідності досконалих рішень широкого кола проблем); 4) соціально обумовлений
перфекціонізм – містить у собі потребу відповідати очікуванням і стандартам авторитетних людей (виражається
через стійке переконання, що оточуючі надмірно вимогливі та нереалістичні у своїх очікуваннях).
Таким чином, перфекціонізм – це складне, багатовимірне явище, яке відображає прагнення особистості
самовдосконалюватися, високі особистісні стандарти, бажання суб’єкта доводити результати своєї діяльності
до відповідності найвищим еталонам. Перфекціонізм є складним психологічним конструктом, що поєднує у
своїй структурі надмірно високі стандарти діяльності і домагання особистості, приписування оточуючим людям
надмірно високих очікувань, персоналізацію, пов’язану з постійним порівнянням себе з оточуючими,
поляризоване мислення.
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Актуальність даної теми обумовлена тим, що в сучасному світі в навчальній діяльності ставиться
акцент на врахуванні індивідуальних особливостей дітей, тому важливо звернути увагу на таку психічну
властивість, як темперамент.
Темперамент (від лат. temperare – змішувати в належних співвідношеннях, підігрівати, охолоджувати,
уповільнювати, керувати) характеризує динамічний бік психічних реакцій людини — їх темп, швидкість, ритм,
інтенсивність. На однакові за змістом і метою дії, подразники кожна людина реагує по-своєму, індивідуально.
Кожна людина має певний тип нервової системи, прояви якого, тобто особливості темпераменту, складають
важливий аспект індивідуальних психологічних відмінностей, які проявляються в діяльності. Одні реагують
активно, жваво, глибоко емоційно, довго переживають вплив подразника, а інші – спокійно, повільно, швидко
забуваючи про те, що на них впливало. Деякі люди надто афективно реагують на події, на ставлення до них –
спалахують гнівом, діють агресивно, а дехто в цьому разі виявляє боязкість, не чинить жодного опору там, де
він потрібний. Характерні риси типу темпераменту починають проявлятися вже з раннього дитинства, тому
треба змалечку звертати на них увагу, щоб виховати гармонійно розвинену особистість [1].
Як треба враховувати особливості того чи іншого типу темпераменту в навчальній та трудовій
діяльності?
У дітей сангвінічного темпераменту легко утворюються стійкі тимчасові зв'язки, вони швидко
засвоюють новий матеріал, можуть довго працювати, не втомлюючись. Представники даного типу дуже
рухливі, їхня увага відволікається від основної справи. Потрібно систематично підтримувати інтерес
сангвініків до розпочатої справи, інакше вони почнуть нудьгувати, стануть млявими або шукатимуть сторонні
збудники та розважатимуться [2].
Працюючи з холериками, слід ураховувати, що вони легко концентруються на об'єкті, але не можуть
швидко переключати увагу, бо процеси гальмування в них уповільнені.. Холерики схильні до порушення
дисципліни на уроках, тому що часто бувають підвищено збудливими, їх треба захопити цікавими справами і
дати додаткові доручення. Навички та звички в холерика утворюються легко, але змінити їх буває дуже важко.
Перехід від звичних дій до інших, нових, має здійснюватися поступово. Неврівноважені діти потребують
більше часу для утворення нового динамічного стереотипу, до них не можна використовувати грубих заборон.
У флегматиків тимчасові зв'язки утворюються повільно внаслідок недостатньої рухливості кіркових
процесів. Їм потрібно давати більше часу на засвоєння та опанування навчального матеріалу. Інертність
нервових процесів, недостатня рухливість призводить до того, що вони повільно переключають увагу.
Працюючи з ними, слід добирати завдання, які сприяють виробленню більшої швидкості реагування та
моторної рухливості [3].
Діти меланхолічного темпераменту потребують особливої уваги внаслідок своєї вразливості, швидкої
втомлюваності організму, їм необхідні спокійне, сприятливе оточення та продуманий режим впливу, який
передбачає поступовий перехід від звичних умов життя до іншої діяльності та обставин. Слабкість нервових
процесів цих учнів вимагає чутливого та обережного ставлення, продуманих методів педагогічного впливу [1].
Отже, темперамент можна визначити як індивідуальну особливість людини, що виявляється в її
збудливості, емоційній вразливості, врівноваженості та швидкості перебігу психічної діяльності, яка
проявляється в реакції людини на різноманітні подразники. Завдання вчителів полягає в тому, щоб звертати
увагу на ці особливості, знаходити підхід до кожного учня та виробляти в дітей уміння володіти своїм
темпераментом для успішного навчання і трудової діяльності.
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ АВІАТОРІВ
Груба А.С., студ., Сошенко С.М., к.пед.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним з актуальних завдань України є розбудова правової держави та
формування правової культури громадян на різних етапах особистісного зростання, особливо під час
професійної підготовки фахівців різних галузей, що вимагають від людини дотримання загальносвітових і
національних стандартів, нормативних положень і правил.
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Однак посилення вимог європейського співтовариства до морально-правової відповідальності фахівця
та численні порушення нормативно-правових та юридичних засад професії представниками авіаційної галузі
(незаконне перетинання території іноземної держави, порушення правил міжнародного перевезення, юридично
неграмотне оформлення транспортної та митної документації, порушення міжнародних правил сертифікації
повітряних суден та екіпажу) зумовлюють необхідність удосконалення професійної освіти майбутніх авіаторів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах
виділяють шість основних направлень, які подають у вигляді трьох глобальних планів розгляду загальної
культури 1) план культури особистості; 2) план культури діяльності; 3) план культури соціального
взаємовідношення (людина з іншими людьми) [5, 7].
Сучасна теорія і практика правового виховання, перебуваючи в колі уваги різних наукових парадигм
(філософія, соціологія, педагогіка, економіка тощо), пропонує кілька підходів до поняття «культура» [1]:

- загальнонауковий підхід (на думку В. Андрущенко, культура – це сукупність як матеріальних, так і
нематеріальних «духовних» цінностей, властивих суспільству або окремій особистості);
- філософський підхід (В. Шикарук убачає в культурі процес створення й розвитку громадської
особистості для реалізації своєї сутнісної природи за допомогою створених матеріальних і духовних здібностей,
процес самотворення людини в її суспільному житті, міра людського в людині);
- естетичний підхід (В. Лозова вважає, що культура – це система мотиваційної, теоретичної та
практичної сформованості особистості для успішного провадження діяльності);
- психологічний підхід (культура – явище, що допомагає акумулювати духовну енергію людини, дає
імпульс для самопізнання, самореалізації, окреслення меж поведінки);
- педагогічний підхід (за висловом С. Гончаренка, культура – сукупність практичних матеріальних і
духовних цінностей суспільства, що відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини
та втілені в результати продуктивної діяльності).
М. Подберезський розмежовує два основні підходи, що характеризують феномен «культура» як
сукупність досягнень людства у виробничій, матеріально-технічній діяльності та як певний рівень досконалості
чогось, що стосується окремої людини й певного кола людей (наприклад, культура мови та мовлення,
педагогічна культура) [4].
В. Буряк стверджує, що культура – це освоєний матеріалізований досвід людської життєдіяльності.
Досвід являє собою закріплену єдність знань і вмінь, що переростає в модель дій у будь-якій ситуації;
програму, прийняту як зразок для виконання різних завдань [1, 3]. Згідно з позицією І. Зязюна, звання
«професіонал» набуває свого справжнього сенсу лише тоді, коли воно невід’ємне від поняття «культура» [5].
В. Гриньова підтверджує, що вичерпати всі аспекти культури практично неможливо, оскільки не один
із наявних підходів і визначень не може претендувати на формулювання вичерпної дефініції; пропоновані
визначення не заперечують, а доповнюють один одного [6]. Попри суб’єктивність суджень, для всіх визначень
характерним є спільне визнання потреби у формуванні ідеї права, вихованні поваги до закону й порядку,
акцентовано на взаємозв’язку правової свідомості, навчанні, вихованні що обумовлює розвиток якостей
правової культури особистості.
Г. Шевченко цілісно й повно трактує поняття культура особистості як соціально зумовлений рівень її
розвитку в будь-якій сфері діяльності. Це багатогранна властивість, що може виявлятися в різних сферах її
життєдіяльності: у духовному житті, роботі, спілкуванні [2].
На думку учених (О. Аксаментов, І. Воронежський, В. Дежкин, Е. Лисавцев, В. Мусатов, К. Платонов,
В. Овчинников, Ф. Саприкін), важливим питанням професійної підготовки майбутнього авіафахівця є
формування правової культури, що дозволяє підготувати випускника до діяльності в повітряному просторі.
Професійну підготовку майбутніх фахівців у контексті правового виховання, правової культури
розглядали О. Аксаментов, В. Безбородий, Т. Віжетова, О. Діденко, О. Дьоміна, Н. Коваленко, А. Колодій,
В. Копєйчиков, І. Опришко, М. Магомедов, Н. Майданкіна, М. Михайлов, В. Міщенко, П. Мусинов,
Л. Ніколаєва, М. Подберезський, П. Рабінович, В. Райко, Ф. Саприкін, С. Сливка, Н. Штангрет та ін. Науковці
акцентують на проблемах виховання правосвідомості, гуманістичної високоморальної поведінки,
превентивному вихованні, аналізуючи в гармонійній єдності право й мораль, визначають правову культуру як
духовну цінність.
Серед базисних елементів професійної культури фахівця В. Правоторов диференціює три складники
інтегративної освіти: діяльнісно-вольовий, інтелектуальний та емоційно-моральний компоненти. У професійній
діяльності значущості набуває інтегративний компонент, формування якого забезпечується не тільки знаннями
й уміннями фахівця, але і його вихованням і професійно значущими якостями [5]. Саме тому для забезпечення
високого рівня професіоналізму необхідною є культурна основа його професійної діяльності, тобто поєднання
професійних здібностей, знань, умінь, досвіду та високий рівень професійної культури.
Зокрема О. Довгий, інтегруючи поняття «культура», «культура особистості», «професійна культура»,
тлумачить поняття «професійна культура курсанта льотних навчальних закладів» як культурно-орієнтований
творчий світогляд, поведінку й діяльність, засновані на позитивно-соціальному ставленні до себе та інших, до
майбутньої діяльності в авіаційній галузі та світі загалом, що передбачає наявність у системі освіти
інтегрального комплексу загальнонаукових, загальнокультурних і естетичних компетенцій, духовно-моральних
та інтелектуальних складників особистості, які позначаються на світогляді та творчій спрямованості
майбутнього авіафахівця [2, 4].
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Попри наявні здобутки в професійній підготовці майбутніх фахівців льотної галузі, аспект формування
правової культури є недостатньо вивченим. Очевидно, що традиційні підходи до формувального впливу
навчально-виховного процесу вищої школи на становлення правової культури курсантів є недостатньо
результативними для розв’язання існуючих суперечностей між морально-правовими нормами професійної
діяльності авіаторів та абстрактним характером їх відображення в змісті правових дисциплін; необхідністю
самостійного засвоєння великого обсягу матеріалу з правових дисциплін та якістю організації самостійної
роботи студентів; накопиченим науково-методичним інструментарієм засвоєння правових дисциплін і
відсутністю педагогічних умов формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів.
Опитування 60 студентів Кременчуцького льотного коледжу КНАУ засвідчує, що 86% курсантів мають
деформовані, хибні переконання, уявлення, погляди, що не завжди збігаються з правовими реаліями. До того ж
правосвідомість як соціально-психологічна, юридична категорія з’являється набагато раніше, ніж формується
правова культура, що стає наслідком цілеспрямованого виховання правосвідомості, його вищим ступенем,
виражає внутрішнє свідоме ставлення до правових явищ у житті суспільства.
Очевидно, що в процесі професійної підготовки необхідно скеровувати правове навчання й виховання
на розвиток у майбутніх авіафахівців комплексу правових знань, умінь, навичок, здатностей, уявлень і
переконань, що вможливлюють становлення особистості фахівця, формування його свідомої активної
поведінки в процесі суспільно-професійної діяльності.
У процесі навчання курсанти опановують конкретні галузі права як навчальні дисципліни з метою
засвоєння наукових юридичних знань, умінь оперувати юридичними поняттями під час роз’яснення, аналізу
конкретної правової ситуації, закріплення навичок дослідницької діяльності та юридичної самоосвіти;
підвищення рівня правової культури майбутніх фахівців авіаційної сфери. Проте формування правової
культури курсантів має забезпечувати діалог правових культур, інтеграцію знань у цілісну картину світу,
культурну рефлексію, саморегуляцію, життєтворчість, саморозвиток, правильність рішень у ситуаціях вибору.
Очевидно, що формування правової культури курсантів буде ефективним, якщо дотримуватися таких
педагогічних умов: формування мотивації курсантів до здобуття необхідних правових знань, умінь і навичок;
використання інтерактивних методів педагогічної взаємодії з проектуванням професійно-правових проблем
майбутньої діяльності; насичення змісту позааудиторної роботи юридичним контекстом.
ВИСНОВКИ. Формування правової майбутніх фахівців льотної галузі потребує вдосконалення
освітнього процесу в навчальному закладі, а також умотивовує необхідність застосування комплексу
дидактичних та психолого-педагогічних заходів.
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ВИСВІТЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ МОВИ ВОРОЖНЕЧІ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ
Михайличенко А. В., магістрант
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
Наразі Україна перебуває в епіцентрі потужної російської інформаційно-пропагандистської війни.
Відтак українським журналістам дедалі важче відбивати атаки російських медіа, не порушуючи при цьому
етичні та професійні норми діяльності. Декларація принципів поведінки журналістів, прийнята на ІІ
всесвітньому Конгресі Міжнародної федерації журналістів у Бордо, 1954 року, називає першим обов’язком
журналіста повагу до істини та права громадськості на правду[1]. Журналіст також має усвідомлювати
небезпеку дискримінації, якій сприяють засоби масової інформації, та повинен робити все можливе, аби
уникнути поширення такої дискримінації, що базується на расових, статевих, мовних, релігійних, політичних
чи інших поглядах на національному або соціальному походженні. Недотримання російськими журналістами
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цих важливих принципів та провокування інформаційно-психологічного терору через ЗМІ спровокувало
поширення такого явища як «мова ворожнечі» в українських та російських медіа, зокрема в пресі.
Мета – виявити причини появи мови ворожнечі на сторінках українських ЗМІ та окреслити її основні
тенденції.
Відповідно до мети визначено наступні завдання:
Проаналізувати передумови використання журналістами мови ворожнечі;
Розглянути приклади мови ненависті в пресових виданнях;
Сформулювати основні види та тенденції мови ворожнечі
Для проведення роботи було використано такі методи: контент-моніторинг, порівняльно-історичний,
моделювання, узагальнення, описовий.
У процесі дослідження виявлено, що використання мови ворожнечі є наслідком емоційного залучення
представників медіа у конфлікт, упередженість журналістів, високий рівень патріотизму та небайдужості,
політична пропаганда та залежність від думки власників ЗМІ, відсутність повної журналістської свободи. Часто
використання образливих одиниць є авторським вираженням категоричного неприйняття реальності,
агресивністю самого журналіста, причини якої не завжди відомі адресату інформації. Унаслідок цього може
викликати агресію та злість навіть текст, в основі якого – позитивний факт.
Однак дуже часто журналісти та працівники ЗМІ піддаються маніпулятивному впливу аморальних
політиків та лідерів спільнот, інформуючи суспільство словами спікерів, однак не погоджуючись із їхнім
змістом. Ці вмілі маніпулятори ЗМІ ініціюють суперечки й непорозуміння, аби забезпечити підтримкою власні
упередження та власний вузький світогляд: вони залучають ЗМІ для освітлення їхніх сенсаційних заявок і
думок, які бувають гранично провокативними. Отже, журналісти й представники ЗМІ винні лише в передачі
неприпустимих тверджень інших осіб.
Методи пропаганди та психологічного впливу на читачів також стали причиною поширення мови
ворожнечі в ЗМІ. Перш за все зміст передач, повідомлень, подій, що транслюються через ЗМІ, створюються з
урахуванням особливостей, закономірностей та механізмів психологічного впливу. Під психологічним впливом
розуміється навмисне цілеспрямоване втручання у процес психологічного відображення дійсності та
становлення особистості людини за допомогою психологічних засобів. Цей вплив може бути як позитивним,
так і негативним, у зв‘язку з чим виникла проблема нанесення ЗМІ шкоди психічному здоров‘ю людини та
суспільній свідомості читача чи глядача як громадянина нашої країни. Тож зрозуміло, що саме ЗМІ є «зброєю
масового ураження» в інформаційно-психологічній російсько-українській війні.
Для досягнення мети та максимального впливу засобів політичної пропаганди на реципієнтів
психоманіпулятори мас-медійної комунікації застосовують прийом «передозування інформації» з метою
спотворення свідомості супротивника. Ефективною маніпуляцією є долучення «нагнітання катастрофізму».
«Опрацювання» побутової свідомості скероване на руйнацію державної безпеки кількома способами: знищити
єдність нації, національну економіку, блокувати зовнішні зв’язки, послабити обороноздатність країни,
замаскувати антинаціональні економічні і політичні злочини, знищити національну пам’ять й таке інше.
Отож, мова ворожнечі є своєрідною захисною реакцією журналістів та засоби російської пропаганди та
методом контрпропаганди.
З огляду на причини використання мови ворожнечі українськими журналістами дослідники по-різному
класифікують прояви мови ворожнечі. Тамара Ісакова виокремлює мову ворожнечі мілітаристського характеру
(«хунта», «сепаратисти», «каратели», «зелені чоловічки», «колоради», «російські окупанти», «російська
спецура», «папєрєднікі»), російські слова як зневажливі («російські гереушники», «ця «миролюбна країна»,
«терористична країна», «російське каліцтво», «совковий бандитський заповідник», «керувати своєю
«державою», «російська весна», «братня Расея»), спотворення імен та прізвищ («пан Путін», «няша
Поклонская», «Владімір Путін», «цар Путін», «батюшка Путін», «російські командос», «народ-богоносець»),
візуальні елементи, зокрема монтаж [2].
Інформаційно-аналітичний центр «Сова» класифікує мову ворожнечі у ЗМІ як жорстку,
середню та слабку. Тому у контексті українського конфлікту до мови ворожнечі можна віднести прямі заклики
до насилля, заклики до дискримінації, завуальовані заклики до насилля, заклики не дати групі можливості
закріпитися в регіоні, виправдування випадків насилля та дискримінації, звинувачення певної групи людей у
негативному впливі на суспільство, твердження про кримінальність певної територіальної чи етнічної групи,
ствердження про її неповноцінність, створення негативного іміджу певної групи суспільства, протиставлення
однієї групи іншій, згадування групи чи окремих її представників у принизливому чи образливому контексті,
пряме або завуальоване ствердження того, що одна група створює незручності в існуванні іншої, ствердження
про моральні недоліки такої групи [3].
Організація ГЛЕДІС, гільдія лінгвістів-експертів з документаційних та інформаційних суперечностей,
визначила основні категорії лексичних і фразеологічних одиниць, які є мовою ворожнечі [4]. Це такі одиниці,
як:
•
слова і вислови, які позначають антисуспільну, соціально осудливу діяльність («укри і сепари»,
«горлівська братва», «ахметівські та стрєлківці», «інкубаор нетерпимосі»);
•
назви деяких професій, які вживаються в переносному значенні («засоби масової інфекції»,
«російські гереушники», «російський командос», «правосек);
•
зоосемантичні метафори, які підкреслюють певні негативні властивості людини («колоради»,
«зелені чоловічки», «здичавілий сусід»);
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•
слова, які містять експресивну негативну оцінку поведінки людини, її особистісних рис
(«хунта», «ватнік», «фашисти», «карателі», «агресор», «кремлівський вождь»);
•
спеціальні негативно-оцінні каламбурні утворення («альянс ватніків і фраків», «чоткі
пацанчики», «бізнесючість», «пшонкостиль»);
•
нецензурні слова.
Як показує дослідження, передумовами до поширення мови ворожнечі на сторінках друкованих видань
є високий ступінь залучення журналістів у конфлікт, упередженість журналістів, залежність від редакційної
політики та думки власників ЗМІ, високий ступінь патріотизму та нетерпимості, маніпулятивний вплив
політиків та учасників подій, російська пропаганда та психологічний вплив на читачів, мова ворожнечі як засіб
контрпропаганди. Провідною тенденцією у формуванні мови ворожнечі є спирання на мілітаристський
характер та антисуспільну, соціально осудливу діяльність, експресивно негативну оцінку поведінки людини, її
особистісних рис, каламбурні утворення, а також спотворення назв професій та імен людей. Наразі тенденція до
використання мови ворожнечі пороху йде на спад. Особливо активними для її творення були 2014 та 2015 роки.
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РОЛЬ ЗЕМСТВ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ ВИСТАВКИ 1896 РОКУ
Савінцев М. М.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасний інформаційний простір України носить не стихійний характер, а сформувався протягом
тривалого часу. Його виникнення нерозривно пов’язане з історичними етапами розвитку суспільства в цілому,
адже на кожному з них людина виступала одночасно і як суб’єкт, і як об’єкт. Важливе місце серед таких
періодів виступає кінець ХІХ – початок ХХ століть. У цей час поряд з бібліотечною та музейною справою
спостерігається й організація роботи виставок. Однією із них виступає Кременчуцька губернська
сільськогосподарська і кустарна виставка 1896 року, важливу роль у якій відіграли земства.
Мета дослідження: проаналізувати передумови організації роботи губернської виставки, її внутрішні та
зовнішні характеристики; визначити роль Полтавського губернського, Кременчуцького повітового та інших
земств в організації її роботи; з’ясувати межі впливу даної події на соціально-економічне, політичне,
прагматико-культурне та інформаційне життя населення Полтавської та інших губерній; привернути увагу
читачів до важливості вивчення виставкової діяльності на сучасному етапі та у майбутньому.
Актуальність дослідження полягає у тому, що Кременчуцька губернська сільськогосподарська і
кустарна виставка не лише відіграла активну роль у реалізації соціально-економічних, політичних та
культурних процесів у Полтавській губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ століть, була одним із напрямів
роботи земських установ, а й виступає яскравим прикладом для вивчення тенденцій проведення тогочасних
виставкових заходів, розробки нових принципів організації їх роботи на сьогоднішній день.
У другій половині ХІХ – на початку ХХ століть на території Полтавської губернії та за її межами
спостерігається активний розвиток виставкової діяльності. Сучасні дослідники наводять різні відомості про неї.
Так, Л. Л. Бабенко, С. В. Шульга й В. В. Зеленюк наводять такі дані про виставки, що проходили у межах
Полтавської губернії: «…1909 рік у Полтаві, 1881 та 1896 роки – у Кременчуці, 1884 та 1889 роки – у Ромнах….
упродовж 1865–1917 років було організовано 23 виставки на ярмарках Полтавщини….1890 року у Опiшнi
Зiнькiвського повіту діяла спецiалiзована виставка із садівництва i шовківництва та кустарних промислів» [1].
Вивчення ролі Полтавського губернського, Кременчуцького повітового та інших земств у діяльності
губернської виставки варто проводити одночасно з аналізом особливостей її проведення. Тому розглянемо їх
докладніше.
Діяльність Кременчуцької губернської сільськогосподарської і кустарної виставки охоплює період з 1
до 20 вересня 1896 року. Її було відкрито за безпосередньої участі голови Полтавського товариства сільського
господарства Д. К. Квітки й організували у саду міста Кременчука. Даній події передувала тривала підготовка
для організації її належної роботи. Вона включала в себе такі аспекти: зміст і критерії діяльності, правовий
статус, матеріально-фінансова допомога, соціально-культурне значення та інші.
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Хронологічні межі підготовки до організації Кременчуцької губернської виставки беруть початок з
1895 року, коли Кременчуцький відділ Полтавського товариства сільського господарства отримав офіційний
дозвіл на її проведення з боку Міністерства землеробства, Полтавського губернського та Кременчуцького
повітового земств, Кременчуцької міської управи та Полтавського товариства сільського господарства. Як
наслідок, його учасники 19 листопада 1895 року ухвалили рішення про організацію роботи виставки, створення
для цього спеціального розпорядчого комітету. До його складу, зокрема, увійшли такі особи: голова даного
комітету В. А. Остроградський, його секретар Л. І. Черноусов, який також обіймав посаду секретаря
Кременчуцького відділу, голова Кременчуцького відділу П. Н. Палама та його учасники, міський голова міста
Кременчука А. Я. Ізюмов, голова Кременчуцького повітової земської управи М. Н. Колачевський та її
представники й учасник Полтавського товариства сільського господарства К. І. Бер. Значний внесок у
діяльність виставки зробили і секретар Полтавського товариства сільського господарства П. Ф. Тушкан,
представник Полтавської губернської земської управи Е. Е. Фісун, видатний агроном П. М. Дубровський,
спеціалісти В. С. Рибаков та Д. П. Шалобанов. Щодо земських установ, то поряд з їх безпосередньою участю у
даних заходах вони сприяли розповсюдженню відомостей про порядок їх проведення, надавали неабияку
допомогу різним особам та організаціям для їх участі у них. Не менш важливу роль у цьому напрямі відіграли й
інформаційні джерела, у тому числі: «Хуторянин»,»Полтавские губернские ведомости», «Южный Край» і
«Киевлянин».
Серед цілей проведення виставки можна виділити такі: всебічне дослідження становища
сільськогосподарського життя Полтавської та інших губерній, визначення його актуальних проблем;
дослідження неоднорідних аспектів та напрямів розвитку сільського господарства на повітовому, губернському
та інших рівнях; надання можливості населенню з різних регіонів ознайомитися з результатами праці тих
людей та організацій, які працюють у галузі сільського господарства, порівняти їх загальні та специфічні
особливості, з’ясування меж конкурентоспроможності сільськогосподарських товарів з урахуванням їх якості
та технології виробництва; зростання рівня соціально-економічного та культурного розвитку даного регіону.
Програма губернської виставки носила диференціальний характер. Вона складалася з п’яти блоків –
науково-земського, сільськогосподарського, відділу обробної промисловості, відділу знарядь праці зі сфери
сільського господарства та кустарного. Кожен з них залежно від змістової та видової насиченості мав різну
ієрархічну структуру. Так, сільськогосподарський відділ поділявся на групи, а вони – на класи, науковоземський – лише на класи тощо. Зміст виставки передбачав представлення її відвідувачам значної кількості
виробів та різних підходів до роботи з ними, які належали до сфери бджільництва, рибальства, огородництва,
рослинництва, садівництва, тваринництва, теракотових, гончарних та кустарних промислів, науковоінформаційної діяльності тощо.
Правила роботи губернської виставки чітко визначали права й обов’язки її організаторів та учасників,
вимоги щодо представлення об’єктів експонування. Серед них виступали такі: участь у виставці могли брати
представники різних верств населення та організацій, які проживають або знаходяться на території Полтавської
губернії або за її межами, та своєчасно подали відповідну заяву, в якій вказали прізвище, ім’я та по батькові
учасника, його поштову адресу, відомості про категорії експонатів, необхідні матеріальні умови їх розміщення
та географічні межі виробництва; дії, пов’язані з прийомом, реєстрацією та поверненням об’єктів виставкової
діяльності, входили до компетенції відповідного розпорядчого комітету; всі об’єкти експонування підлягали
попередній перевірці з урахуванням критеріїв безпеки для оточуючих людей; у разі визнання найкращими з
точки зору якості, технології виробництва та цільового призначення предмети сільськогосподарської праці їх
власники отримували нагороди у вигляді фінансових премій, похвальних листів, бронзових, срібляних та
золотих медалей тощо; грошові витрати і відповідальність за своєчасне потрапляння на виставку експонатів
покладалися на їх власників, крім випадків, коли останніми виступали земства та вихідці з певних категорій
населення. Окремої уваги варто приділити і діяльності спеціальних експертних комісій. Вони вивчали наявні
предмети експонування, їх спільні та відмінні риси, переваги та недоліки та на підставі одержаних даних
складали протоколи. У подальшому їх подавали до уповноваженого комітету, який приймав рішення про
присвоєння того чи іншого типу винагород.
Крім того, кожен учасник виставки повинен був мати документи про зміст і категорію предметів, які
він презентує, відповідав за належний стан останніх під час проведення даних заходів, а також мав право
продавати їх за умови, якщо п’ять відсотків від одержаного прибутку він віддавав до бюджету Кременчуцького
відділу Полтавського товариства сільського господарства. Як зазначає Л. І. Черноусов, за одержані на виставці
місця власники предметів сплачували чітко визначені суми коштів: «…по 50 коп. с каждого места хлебных,
травяных семян и корнеплодов, а также и фруктов; 20 коп. с каждого места семян огородных и бахчевых
растений; за животных по три руб. от каждой головы крупного рогатого скота и лошадей; от каждого
экземпляра свиней и овец по 1 руб.; за гнездо свиньи с поросятами – три руб.; за места для птиц и пчел по 50 к.
с каждой клетки и улья.…За места, отводимые под экспонаты кустарных промыслов, и произведений
крестьянского хозяйства, – кроме отдела животноводства, ученых и учебных учреждений – плата не взималась»
[2, с. 8].
Досить цікавим аспектом роботи земств виступає їх участь даній виставці. Наприклад, відділ
Полтавського губернського земства налічував різного роду експонати з різних організацій, пов’язаних з ним:
Лубенська реміснича і сільськогосподарська школа 2 розряду представила зразки учнівського одягу, продукти
зі сфери огородництва, лікувальні рослини; Опішнянська гончарна майстерня – колекції посуду, чашок,
тарілок, графинів тощо; Дегтярівське ремісниче училище – слюсарні та ковальні вироби. У свою чергу, відділ
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Кременчуцького повітового земства характеризувався такими експонатами: відомості про кількісні та якісні
показники народної освіти у кінці ХІХ століття, зразки шкільних книжок та інше.
Земства, як і всі інші суб’єкти організації виставки, не залишили поза увагою і питання матеріальнофінансового забезпечення її функціонування. Як зазначає Л. І. Черноусов, «…Полтавское губернское земство
ассигновало 1000 руб., Полтавское общество сельского хазяйства 300 руб., Кременчугское уездное земство 500
руб., Кременчугская городская управа 500 руб, министерство земледелия и государственных имуществ на
демонстрацию по маслоделию 150 руб. и Полтавский земельный банк на награды кустарям 50 руб., а всего для
устройства выставки поступило в распоряжение выставочного комитета 2500 руб.» [2, с. 12].
Таким чином, функції земських установ у губернській виставці 1896 року носять диференціальний
характер. До них відносять: інформаційну – земства поширювали інформацію про особливості її роботи;
організаційно-управлінську – вони безпосередньо або через своїх представників надавали допомогу в
налагодженні роботи виставки, підтримували відносини з іншими її організаторами; соціально-прагматична –
базується на двох попередніх функціях і наголошує на тому, що завдяки участі у даній події земства одночасно
сприяли ефективному розвитку економічного та культурного життя регіону, його поглибленого вивчення,
формуванню взаємовідносин між ними та населенням і представниками різних категорій останнього на
повітовому, губернському та інших рівнях. В цілому проведення виставки допомогло її учасникам гнучко та
всебічно представити свої вироби відвідувачам, а останнім – вдосконалити наявні та отримати нові знання про
розвиток соціально-культурного життя як Полтавської губернії, так за її межами.
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ПОНЯТТЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
Хруцька Я. С., студ., Давидюк С. Г., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сьогодні вже недостатньо успішно долати чергові життєві кризи та здійснювати особистісні вибори.
Мінливе сьогодення змушує людину ефективно жити в екстремальних умовах, в пошуку себе та своїх завдань.
Це пов’язано з багатьма факторами такими як суспільно-політичними, інформаційними, соціальноекономічними, екологічними, природними та ін. Тому сучасна психологія виявляє підвищений інтерес до такої
інтегративної властивості особистості, як життєстійкість. Вивченням цього феномену займалися такі вчені як
А. А. Богданов, Д. О. Леонтьєв І. І. Шмальгаузен, О. І. Рассказова, У. Єшбі, Н. Ф. Реймерс, М. Унгар, К. Левін,
С. Мадді, П. Уільямс, Д. Вібе, Т. Сміт, та ін. [1].
Про феномен життєстійкості і його значення для людини вперше заговорив американський психолог
С. Мадді, з точки зору якого поняття «життєстійкість» відображає психологічну живучість і розширену
ефективність людини, пов’язану з її мотивацією до подолання стресогенних життєвих ситуацій. За С. Мадді,
життєстійкість складається з трьох компонентів: залученість, контроль та прийняття ризику. Перша складова
життєстійкості «залученість» – важлива характеристика ставлення людини до себе, оточуючого світу та
характеру взаємодії з ним, яка дає сили та мотивує її до самореалізації, лідерства, здорового способу думок та
поведінки. Другий компонент життєстійкості – «контроль», що за обставинами організує пошук шляхів впливу
на результати стресогенних змін, в противагу стану безпорадності та пасивності. Третя складова
життєстійкості – «прийняття ризику» – допомагає людині бути відкритою до оточуючого світу, інших людей
та суспільства. Суть її полягає в сприйнятті особистістю життєвих подій та проблем як виклику і випробування
особисто для себе. С. Мадді підкреслює важливість вираженості всіх трьох компонентів для збереження
здоров’я, оптимального рівня працездатності та активності в стресогенних умовах. Проте можна говорити як
про індивідуальні відмінності вираженості кожного з трьох компонентів у складі життєстійкості, так і про
необхідність їх узгодженості між собою [3, с 87].
Характеризуючи життєстійкість, Л. В. Куликов на передній план виводить три аспекти психологічної
стійкості: стійкість, стабільність; врівноваженість, відповідність, та опірність (резистентність). На думку
вченого, стійкість проявляється в подоланні труднощів як здатність зберігати віру в себе, бути впевненим у
собі, своїх можливостях, як здатність до ефективної психічної саморегуляції. Стабільність проявляється в
збереженні здатності особистості функціонувати, здійснювати самоврядування, розвиватися, адаптуватися.
Врівноваженість Л.В. Куликов визначає як здатність співвідносити рівень напруги з ресурсами своєї психіки і
організму. Рівень напруги завжди обумовлений не тільки стресорами і зовнішніми обставинами, а й їх
суб’єктивною інтерпретацією та оцінкою. Опірність – це здатність до опору тому, що обмежує свободу
поведінки, свободу вибору, як в окремих рішеннях, так і у виборі способу життя в цілому. Найважливішою
стороною опірності є індивідуальна і особистісна самодостатність в аспекті свободи від залежності. Таким
чином, життєстійкість – це якість особистості, окремими аспектами якої є стійкість, врівноваженість, опірність.
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Вона дозволяє особистості протистояти життєвим труднощам, несприятливому тиску обставин, зберігати
здоров’я [2].
Життєстійкість особистості – це вміння ефективно існувати всупереч життєвим перешкодам та
труднощам. Це здатність людини зберігати баланс між пристосуванням до нових вимог та прагненням жити
гармонійно, повноцінно [1, с. 82].
Намагаючись здобути стабільність та захищеність в екстремальних життєвих умовах людина,
спираючись на внутрішні та зовнішні ресурси, відшукує індивідуальний шлях ефективного життєвого
балансування. У певні періоди життя більш ефективним може бути чи терпляче прийняття всіх труднощів і
негараздів, чи максимальна мобілізація та активність. Саморозвиток та самоподолання, у ході яких досягається
певний рівень життєстійкості − це єдиний справжній спосіб її існування. Таким чином, для того щоб у складних
життєвих умовах людина не звернула зі свого індивідуального життєвого шляху, щоб встояла перед неспинним
тиском соціуму, змогла знайти конструктивні шляхи саморозвитку їй необхідна життєстійкість.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Шмельова А.С., студ., Сошенко С.М., к.пед.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В умовах розвитку демократичної, незалежної, правової держави важлива роль повинна відводитись
процесу виховання політично адаптованого, наділеного правовою культурою громадянина. І вищі навчальні
заклади займають у цьому процесі важливе місце, оскільки студент упродовж свого навчання набуває
необхідних для його подальшої професійної діяльності вмінь і навичок, вчиться дотримуватись академічної
культури.
Академічна культура визначається як сукупність загальновизнаних академічною спільнотою тісно
пов’язаних між собою норм і правил поведінки, що регламентують морально-етичні аспекти відносин між
учасниками освітнього процесу (студентами, викладачами, науковцями) у сфері дотримання авторських прав і
захисту інтелектуальної власності. Тому створення сприятливих умов для формування академічної культури
майбутніх фахівців є важливою складовою освітньої діяльності вищих навчальних закладів.
Саме тому метою роботи стало дослідження питань академічної чесності у вищих навчальних закладах.
Для вивчення основних засад формування академічної чесності учасників освітнього процесу важливо
з’ясувати, що таке чесніть як основоположне поняття, філософська категорія.
Чесність визначається як моральна риса особи, норма поведінки і умова соціального і особистого блага.
Чесний – той, що відзначається високими моральними якостями [1].
Звідси академічну доброчесність можна визначити як систему сформованих, суспільно схвалених
морально-етичних норм поведінки, які відповідають інтересам усіх учасників освітнього процесу і правилам
академічної культури.
Вивченню питання академічної чесності приділяли увагу автори: Т. Ярошенко, Ю. Калиновський,
В. Ромакін, А. Люпіна-Вегенер.
Зокрема Ю. Калиновський зазначає, що академічна чесність – це дотримання певних моральноправових норм, правил та принципів у навчальному закладі як студентами, так і викладачами [2].
Т. Ярошенко визначає академічну чесність як складову академічної культури, сформовану систему
поведінкових стереотипів студента, що виражають загальнолюдські морально-етичні традиції у сфері оцінки
його знань [3].
Таким чином, академічна чесність – це поведінка учасника освітнього процесу, що виражається у
дотриманні норм академічної культури, свідомому ставленні до самостійного проведення досліджень чи
виконання робіт без порушень засад академічної доброчесності.
Доцільно звернути увагу на таке явище як академічна нечесність. Т. Ярошенко зазначає, що в
американських вузах проблемі академічної нечесності приділяють значну увагу. Про це свідчать різноманітні
документи, в яких ідеться про необхідність постійної боротьби з нею та про шляхи її подолання. Зокрема, в
університеті штату Меріленд було прийнято Кодекс Академічної чесності та створено Студентську раду
честі [3].
Варто зазначити, що Інститутом освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України в період з
березня до червня 2016 року проведено дослідження дотримання академічної доброчесності у вищих
навчальних закладах України.
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Метою вказаного дослідження було зібрати і систематизувати статистичні дані щодо існуючих практик
запровадження принципів академічної доброчесності у вишах країни. Одне із завдань дослідження –
визначення кількості і складання переліку вищих навчальних закладів, що мають розроблений та впроваджений
honor code (кодекс честі), якому мають слідувати студенти та викладачі і який містить принципи академічної
доброчесності.
За результатами дослідження 27 ВНЗ мають кодекси честі студента або його аналоги (що становить
15,5% генеральної сукупності) та 19 вищих навчальних закладів у відкритому доступі на сайтах розмістили
етичні кодекси викладача або його аналоги (11% від загальної кількості досліджених сайтів ВНЗ).
Частина цих документів містить етичні засади для різних категорій учасників навчального процесу,
відповідно є спільними для викладачів та студентів [4].
Але потрібно наголосити, що наявність кодексів честі на сайтах університетів у вільному доступі
зовсім не означає, що учасники освітнього процесу ознайомлені з нормами вказаних кодексів та дотримуються
їх. Не достатньо, на нашу думку, задекларувати створення кодексу честі, потрібно ще створити у вищому
навчальному закладі відповідні умови для його реалізації і стимулювання студентів та викладачів до
дотримання задекларованих норм.
Тому питання створення етичного кодексу викладача є досить важливим. Адже викладач покликаний
забезпечити ефективні і сприятливі умови для засвоєння студентами не лише нових знань, умінь і навичок, а й
основних засад моралі, етики, академічної культури. Викладач має бути взірцем і моральним лідером. У своїй
професійній діяльності викладач повинен рівнятися на високі етичні орієнтири, займатися самовдосконаленням
та підвищувати власну правову культуру.
Створення кодексу честі студента і етичного кодексу викладача повинно забезпечити підвищення рівня
як правової, так і академічної культури студента і викладача.
Вказаними кодексами, на нашу думку, повинні бути визначені основні обов'язки учасників освітнього
процесу щодо дотримання академічної культури:
1) дотримання вимог законодавства України у сфері охорони авторських прав (Конституція України,
Закон України «Про авторське право і суміжні права», Цивільний кодекс України, інші нормативно-правові
акти, що регулюють відносини у сфері захисту права інтелектуальної власності);
2) додержання етичних норм;
3) дотримання академічної культури;
4) відповідальне ставлення до своїх обов'язків щодо дотримання акаемічної чесності ;
5) самостійне та відповідальне виконання навчальних завдань;
6) ункнення плагіату;
7) повага до інтелектуальної власності інших учасників освітнього процесу;
8) запобігання виникненню випадків академічної нечесності.
Потрібно зазначити, що за умови забезпечення механізму протидії порушенням академічної культури у
вищому навчальному закладі підвищується вірогідність дотримання учасниками освітнього процесу норм
кодексу честі. Наявність умов для реалізації санкції за вказане порушення призведе до більш свідомого
ставлення учасників освітнього процесу до дотримання академічної культури.
Тому у зв'язку з необхідністю здійснення нагляду за додержанням академічної чесності у вищих
навчальних закладах важливим є створення комісій з питань етики або етичних комісій.
Завданнями зазначених комісій доцільно визначити:
1) моніторинг дотримання учасниками освітнього процесу етичних, моральних норм та академічної
чесності;
2) розгляд скарг щодо порушень академічної культури;
3) проведення профілактичних заходів (семінарів, тренінгів, консультацій) з метою дотримання
учасниками освітнього процесу академічної чесності;
4) фіксування випадків порушень академічної чесності;
5) надання адміністрації вищого навчального закладу пропозицій з приводу вжиття відповідних заходів
щодо осіб, винних у порушенні основних засад кодексу честі студента чи етичного кодексу викладача вищого
навчального закладу.
Важливою умовою функціонування зазначених комісій у вищих навчальних закладах, на нашу думку, є
можливість кожного учасника освітнього процесу звернутися до комісії за захистом своїх порушених прав та
інтересів.
Узагальнюючи думки вітчизняних науковців і закордонний досвід, можна визначити, що за наявності
кодексів честі, створення сприятливих умов для імпелементаціїї їх у життя і забезпечення механізму реалізації
відповідальності за прояви академічної нечесності стане можливим підвищення рівня академічної і правової
культури учасників освітнього процесу вищих навчальних закладів.
Українська академічна культура буде розвиватись і вдосконалюватись за умови підвищення рівня
правової культури учасників освітнього процесу, їх бажання до покращення реалій освітнього середовища у
сфері запобігання академічній нечесності. Інтеграція вітчизняних академічних стандартів до європейських
вимог наразі зумовлює необхідність адаптувати норми доброчесної академічної поведінки учасників освітнього
процесу в Україні до європейських норм.
Вивчення та узагальнення досвіду зарубіжних університетів у сфері забезпечення дотримання
академічної доброчесності дозволить українським вишам використати іноземний досвід і адаптувати його до
існуючих реалій суспільного життя для досягнення розвитку академічної культури і забезпечення якості
української вищої освіти.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МАТЕМАТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩІВ
Міркель М.О., Скупинський Д.Д, студ.
Науковий керівник Іщенко О.А., старш. викладач
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
При досліджені кількісних показників ступеня підготовленості студента при вивчені математичних
дисциплін був використаний метод дисперсійного аналізу. Метою даного дослідження є визначення впливу
рівня підготовки на якість виконання запропонованих завданьза допомогою додаткової інформації кількох
рівнів. Предмет дослідження - час виконання завдання при використанні додаткової інформації.
Однофакторний дисперсійний аналіз застосовують, щоб установити, чи спричиняє істотний вплив
деякий якісний фактор F , що має m рівнів F , F ,..., F на досліджувану випадкову величинуХ.
Основна ідея
1 2
m
дисперсійного аналізу складається в порівнянні «факторної дисперсії», обумовленої впливом фактора, і
«залишкової дисперсії», породжуваної випадковими причинами.
Якщо розходження між цими дисперсіями значиме, то фактор впливає; у цьому випадку середні
значень, що спостерігаються, на кожнім рівні (групові середні) розрізняються також значимо.
2
Обчислюють суми
(загальну,
залишкову):
2
m факторну,
m
m
m

S заг   Pi 
i1

1 

1
1 

 Ri  Sфакт  n R 2  mn  Ri  ,; Sзал  Sзаг  Sфакт
mn

i
i1
 i1 
 i1  ;
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В результаті порівняння їх показників роблять висновки, щодо впливу досліджуваного фактора.
Для даного дослідження були обрані дві групи факультету «Агротехнології та екології». Студенти
спеціальностей «Агрономія» та «Екологія» виконували розроблені завдання з вищої математики з урахуванням
часу виконання. В першому експерименті задачі розв’язували без допомоги додаткової інформації (складний
рівень); в другому експерименті - з допомогою додаткової інформації 1 типу (середній рівень); в третьому
експерименті - з допомогою додаткової інформації 2 типу (простий рівень). Результати досліджень – час
виконання завдань (в секундах) зображені в таблиці 1.
Під час дослідження виявлено, що при виконанні завдань першого рівня: кращі результати показали
студенти спеціальності «Агрономія» 51% та 49% студенти спеціальності «Екологія»; 2 рівня -кращі результати
показали студенти спеціальності «Агрономія» - 46% і 54% - студенти спеціальності «Екологія»; 3 рівня - кращі
результати показали студенти спеціальності «Агрономія» 53% 47% студенти спеціальності «Екологія».
Таблиця1− Результати досліджень групи студентів спеціальностей «Агрономія» та «Екологія»
«Агрономія»
Рівні фактора –
Повторності ( час, секунди)
допоміжна інформація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Складний рівень
0,27
1,47
0,51
2,31
2,04
2,19
4,15
0,37
1,13
(без допомоги)
Середній рівень
0,23
1,15
1,00
1,53
0,46
2,07
1,28
0,51
0,42
(за допомогою1 типу)
Простийрівень
0,32
1,08
0,35
1,00
2,03
2,00
1,14
0,30
0,32
(за допомогою2 типу)
«Екологія»
Складний рівень
1,03 0,48
3,30
0,55
0,40
3,00
1,30
1,07
3,32
(без допомоги)
Середній рівень
1,00 0,30
0,45
1,15
0,38
0,43
1,28
0,25
1,12
(за допомогою1 типу)
Простийрівень
0,22 0,70
0,48
1,00
5,3
0,36
1,45
0,30
0,42
(за допомогою 2 типу)
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10
0,37
0,23
0,15
0,37
0,43
0,55

В результаті аналізу отриманих даних побудовано гістограму показників часу виконання завдань
студентами двох спеціальностей. На графіку (рис.1) можна спостерігати тенденцію зниження часу розв’язання
завдань групою агрономів відповідно до спрощення умов.

Рисунок 1− Гістограма часу виконання студентами спеціальності «Агрономія» завдань трьох рівнів
Для студентів спеціальності «Екологія» графік має дещо інший вигляд: час вирішення завдань простого
рівня перевищує час вирішення завдань складного і середнього рівня.

Рисунок 2 − Гістограма часу виконання студентами спеціальності «Екологія» завдань трьох рівнів
Крім того, діапазон мінімального часу виконання завдань для студентів – агрономів складає 0,14 с, для
студентів – екологів – 0,28 с; , діапазон максимального часу: 0,16 с та 0,86 с відповідно (таблиця 2).
Таблиця 2− Порівняльна характеристика часу виконання завдань студентами спеціальності «Агрономія» та
«Екологія»
Час виконання завдань
Спеціальність «Екологія»
Спеціальність «Агрономія»
1 рівень
2 рівень
3 рівень
1 рівень
2 рівень
3 рівень
min
0.4 c
0.11 c
0.32 c
min
0.27
0.23 c
0.15 c
max
3.31 c
1.15 c
2.45 c
max
2.19 c
2.07 c
2.03 c
В результаті дослідження отримані наступні результати:
1. Визначили мінімальний та максимальний час виконання завдань трьох рівнів студентами
спеціальностей «Екологія» та «Агрономія».
2. Проаналізували кількість студентів, які витратили найбільший та найменший час при виконанні
запропонованих завдань, та зробили порівняльну характеристику часу виконання завдань.
3. Побудували гістограму порівняльної характеристики часу виконання завдань трьох рівнів
студентами спеціальностей «Екологія» та «Агрономія».
4. Визначили середні показники витрат часу на виконання завдань з різним об’ємом допоміжної
інформації та побудували діаграму отриманих результатів.
Таким чином, в результаті проведених досліджень з’ясовано, що для студентів спеціальності
«Агрономія»фактор – об`єм допоміжної інформації впливає на результативну ознаку; для студентів
спеціальності «Екологія»досліджуваний факторістотного впливу не чинить. Отримані результати знаходяться в
відповідності з результатами вхідного тестування студентів цих спеціальностей, де представники агрономічної
спеціальності показали кращі результати ніж екологи. Тобто, можна зробити висновок, що
ступіньпідготовленості студентапри вивчені математичних дисциплін відіграє важливу роль та значно впливає
на якість засвоєння нового матеріалу.
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ДЕРЖАВНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО
ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄВРАТОМА ТА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ МАГАТЕ
Григор’єв К. В., Капраренко О.О.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв
Роль права, як регулятора суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії, значно зросла з
того часу, коли цей тип енергії вперше був використаний людиною як у військових, так і в мирних цілях.
Суспільство, відчувши на власному досвіді негативні наслідки впровадження нових технологій, усвідомило, що
необхідно шукати нові підходи до забезпечення безпеки, нерозповсюдження ядерної зброї, а також до
убезпечення людини при використанні іонізуючого випромінювання у народному господарстві.
Відомими у світі організаціями у галузі правового регулювання безпечного використання радіаційної
безпеки є МАГАТЕ і Євратом. МАГАТЕ (утворена у 1957 р.) – це міжнародна агенція з атомної енергії –
урядова спеціалізована організація системи ООН. МАГАТЕ – це єдина міжнародна організація, що
уповноважена своїм Статутом “встановлювати або застосовувати… норми безпеки для охорони здоров'я і
зведення до мінімуму небезпеки для життя і майна (у тому числі – стандарти умови праці), і забезпечувати
застосування цих стандартів… в галузі атомної енергії”. ЄВРАТОМ (утворена у 1957 р.) – це Європейська
спільнота з атомної енергії – створена згідно з Римськими договорами 1957 року одночасно з заснуванням
Європейської економічної спільноти. Згідно з договором, Євратом сприяє розвитку та дослідженням з атомної
енергетики, створенню спільного ринку ядерного пального, контролю за ядерними виробництвами та
розвиткові атомних технологій у мирних цілях в рамках єдиних стандартів безпеки. Євратом базується на
окремому міжнародному договорі між членами Європейського Союзу. Адміністрування договору здійснює
Європейська Комісія.
Радіаційна безпека людини забезпечується системою законодавчих актів та правил, спрямованих на
обмеження виникнення детерміністичних (прояв і тяжкість яких залежить від величини поглиненої дози) і
стохастичних (ймовірність яких не залежить від дози, а від величини дози залежить частота їх прояву) ефектів у
людини від різних джерел іонізуючого випромінювання.
Оцінка стохастичних ефектів, головним чином канцерогенних, у даний час базуєть-ся на лінійній
безпороговій концепції “доза – ефект”, головний зміст якої полягає в тому, що деякий кінцевий ризик, навіть
дуже малий, повинен бути прийнятий до уваги на будь-якому рівні захисту. Цієї концепції дотримуються
МКРЗ, НКДАР ООН і НКРЗ України при оцінці і прогнозуванні втрат від використання джерел іонізуючого
випроміню-вання і при проведенні практичних розробок у галузі радіаційного захисту та радіаційної безпеки.
Реалізація такого підходу у системі захисту, проголошеній МКРЗ, будується на ос-нові трьох основних
принципів – принципу обґрунтування: ніякий вид використання іонізуючого випромінювання не повинен
вводитися у практику, якщо він не дає реальної користі; принципу оптимізації: усі дози опромінення повинні
підтримуватися на таких низьких рівнях, які тільки можливо досягнути з урахуванням економічних і
соціальних факторів (принцип АLARA); принципу нормування: доза опромінення окремих осіб не повинна
перевищувати ліміту, рекомендованого Комісією для відповідних умов. Встано-влені відповідно до цих
принципів ліміти доз відображено у Нормах радіаційної безпеки України НРБУ-97/Д-2000 [5, с. 67].
Для оцінки рівня опромінення людини у НРБУ-97/Д-2000 використовується кон-цепція ефективної
дози, зокрема річної ефективної дози (РЕД) як суми ефективної дози зовнішнього опромінення протягом року
та очікуваної ефективної дози внутрішнього опромінення, яка сформована надходженням радіонуклідів до
людини протягом одного року. Концепція ефективної еквівалентної дози (скорочено ефективної дози), як
узагальненої інтегральної характеристики ефекту опромінення, є у діючий час загально-прийнятою для
міжнародних організацій МКРЗ, МАГАТЕ, НКДАР ООН і відповідних країн Європи, США, Японії.
Вважається, що вона найкращим чином пристосована для задач прийняття рішень і планування заходів, бо
дозволяє єдиним чином охарактеризувати радіаційні ефекти від опромінення різних типів, яке діє на різні
органи людини. При цьому, на основі переоцінки і перевірки доз, які отримало населення під час аварії на
ЧАЕС та при інших техногенних радіаційних аваріях, актуальним і важливим вважається доповнення
принципів радіаційної безпеки в Україні, оскільки радіоактивне забруднення екосистем є найбільшим серед
антропогенних впливів у державі [3] і стосується життя та здоров’я десятків мільйонів людей.
Вважається, що сучасна система нормування техногенного радіонуклідного забруднення довкілля
потребує вдосконалення через недостатнє врахування існуючих параметрів впливу техногенних радіонуклідів
на екосистеми та екологічного ефекту різноманітних взаємодій радіації з іншими промисловими полютантами
[3, 4]. Так, “на недосконалість уявлень про безпечний рівень опромінення людини вказує швидке його
зниження граничнодопустимої ефективної дози для персоналу, який працює з радіоактивними речовинами:
1925 р. – 1560; 1934 р. – 300; 1954 р. – 150; 1958 р. – 50; 1990 р. – 20” [4, с. 35] – тобто від початку
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впровадження но-рмування радіаційного навантаження на персонал ця доза зменшилася в 78 разів. При цьому
безпечний рівень опромінення населення впродовж XX століття зменшився у тисячі разів.
За цей період з’явилися нові джерела іонізуючого випромінювання, які завдають хронічного
навантаження на людину. Для населення України межа безпечної дози з 1952 року змінилася від 15 мЗв/рік до
1 мЗв/рік. Сьогодні більшість фахівців наголошують на подальшому зменшенні цієї дози до 0,25 мЗв/рік, а за
матеріалами окремих радіоекологічних досліджень діапазон безпечних рівнів перебуває у межах від 0,02 до
0,002 мЗв/рік. А через наявність на півдні України різноманітних чинників хронічного опромінення людини від
джерел як природного, так і штучного походження, важливим є не тільки визначення рівнів радіаційного
навантаження на людину від кожного з цих джерел, а можливість прогнозування інтегрального радіаційного
навантаження на людину від впливу комплексу цих джерел.
Нова Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року [5] розроблена на основі Основного
стандарту безпеки МАГАТЕ GSR Part 3. Директива набула чинності 6 лютого 2014. Нова Директива
підтримується директивами: 1) Директива 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 року (перевезення
радіоактивних відходів): в ЄС діє система попереднього дозволу для всіх перевезень радіоактивних відходів з
метою забезпечення більшої радіаційного захисту; 2) Директива 2013/51/Євратом від 22 жовтня 2013
(радіоактивні речовини в питній воді): ця директива встановлює вимоги до охорони здоров'я населення по
відношенню до радіоактивних речовин у воді, призначеної для споживання людиною.
Цілями нової директиви є:

Врахування останніх наукових розробок (наприклад – Публікація 103 МКРЗ), технологічного
розвитку, а також накопиченого досвіду в забезпечені радіаційної безпеки;

Регулювання всіх джерел випромінювання, що піддаються (amenable to) регулюючому
контролю, в тому числі – природних джерел (NORM).

Розширення сфери регулювання та деталізація вимог до захисту в усіх ситуаціях опромінення
(планові, існуючі та надзвичайні),

Інтеграція підходів до захисту працівників, населення, пацієнтів і навколишнього середовища

Гармонізація числових критеріїв безпеки з новітніми міжнародними стандартами
Оновлена Директива розширює застосування на цілий ряд джерел і категорій опромінення та охоплює
захист населення та довкілля, професійне та медичне опромінення. Директива охоплює захист:
1) працівників, зокрема на робочих місцях з радоном та природними радіоактивними матеріалами,
2) населення, зокрема від радону в житлових приміщеннях,
3) пацієнтів, зокрема, щодо уникнення інцидентів і аварій.
Директива також посилює вимоги до готовності та реагування на надзвичайні ситуації.
Більшість чинних Законів України, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів,
що стосуються забезпечення захисту та безпеки, були розроблені 15-20 років тому. На теперішній час ця
система документів в значній мірі застаріла і не відповідає вимогам нової директиви, та вимогам сучасних
стандартів безпеки МАГАТЕ. Крім того, наявні документи містять неузгодженості та протиріччя, які заважають
встановленню прозорої та надійної системи захисту та безпеки. Угодою про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з
іншої сторони, передбачено імплементація в національне законодавство Директиви 2013/59/Євратом.
ЛІТЕРАТУРА
1. The new Euratom Basic Safety Standards Directive Requirements on occupational radiation protection.
Режим доступу: http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/orpnet/documents/cn223/1-mundigleuratom.pdf
2. Бондаренко О.О. Оновлення Основних Стандартів Безпеки МАГАТЕ Режим доступу: http://urpsnotices.blogspot.com/2011/01/blog-post_22.html
3. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня
України: чинники, прогнозування, контрзаходи. – Монографія – Миколаїв: Видавничий центр ЧДУ ім. Петра
Могили, 2009. – 332 с.
4. Іванов Є.А. Радіоекологічні дослідження: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2004. – 149 с.
5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ – 97/Д-2000). – Київ: МОЗ України, 2000. – 135 с.

266

«СПОМИНИ» МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Лучнікова А.Г., студ.
Науковий керівник Крот В.О., к.і.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Михайло Грушевський належить до когорти найбільш визначних діячів української історії. Життя і
творчість Великого Українця потребує ґрунтовного дослідження. Важливу інформацію до висвітлення його
діяльності несуть щоденники та спомини вченого, тобто література мемуарного характеру. Це особливий вид
джерел, в яких події викладаються крізь призму сприйняття їх авторами. Жодна інша історична пам’ятка не
відтворює так неповторний колорит своєї епохи, особливості описуваного часу, психологічні та політичні
портрети історичних осіб, як це здійснено в мемуарах.
Унікальним джерелом для дослідників біографії М.Грушевського є його „Спомини” Вперше вони були
опубліковані в 1988-1989 роках на сторінках журналу „Київ”. Їх віднайшов філолог Сергій Білокінь. Відомо,
що М.Грушевський почав працювати над своїми мемуарами в 1918 році. Окремий їх фрагмент датується 12
січня 1922 року. Загальний обсяг названого твору становить 158 машинописних аркушів. Він складається з двох
частин – перша містить інформацію про дитячі роки вченого та про його навчання в Тифліській гімназії, а
друга, присвячена, в основному, діяльності вченого на посту голови Центральної Ради.
Мемуари починаються з розповіді про власний родовід, як по батьковій лінії, так і по материній. Автор
наголошує на тому, що його предки належали до духовного стану. Ґрунтовно розповідає він про своє
дитинство, яке проходило за межами України, на Північному Кавказі. Лише, кілька раз батьки возили його на
.землю предків, але ці подорожі справили на нього велике враження і заронили в його душі любов до далекої
батьківщини, яку він проніс через все життя. Доволі докладно М.Грушевський описує свій побут в Тифліській
гімназії. На основі першої частини його споминів можна зробити висновок: він в дитинстві був одиноким
мрійником, не мав близьких друзів і суттєво відрізнявся від своїх однолітків. Великий вплив на формування
його світогляду мав батько, який привив сину любов до історії і літератури.
Друга частина „Споминів” висвітлює період життя вченого з осені 1916 по вересень 1917 року.
Особливо цінною є та частина твору, де розповідається про діяльність Центральної Ради, тому що
М.Грушевський як її голова був найбільш поінформований в справах названої установи.. До того ж на сьогодні
можна з певністю сказати, що в усій мемуарній літературі про цей історичний епізод ніхто не написав краще і
докладніше за М.Грушевського. Прагнучи до об’єктивності, він показав і слабку соціальну базу Центральної
Ради, й ті особливості її природи, що завели її з часом на політичні манівці. Повернувшись з Москви до Києва,
М.Грушевський повів активну громадсько-політичну діяльність. Він був одним із ініціаторів створення
Центральної Ради, яку очолив. Саме концепція вченого про „національно- територіальну автономію” України в
складі оновленої демократичної Росії була покладена в основу діяльності Центральної Ради.
В творі наводиться досить широке коло фактів, які свідчать про хід подій в Україні в 1917 році, а також
пропозиції, що їх займали різні діячі, в тому числі і сам автор „Споминів”. Чимало місця там відведено
характеристиці людей, які працювали разом з М.Грушевським, були його однодумцями, або опонентами. На
сторінках спогадів ми знаходимо оцінки діяльності Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Олександра
Керченського, Максима Горького та ін.
Публікація мемуарів історика в журналі „Київ” в 1988-1989 р.р. започаткувало в Україні новий період
вивчення і видання досі невідомих джерел до життя М.Грушевського. Ці спогади з відповідними поясненнями
вносять зовсім новий матеріал до вивчення його громадсько-політичної діяльності, включаючи часи
Центральної Ради.
Таким чином, мемуарна спадщина Великого Українця є важливим джерелом не тільки до його
біографії, але й української історії кінця XIX початку XX століть.
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СЕКЦІЯ № XIV
ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Багро М.І., студ.
Науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вивчення невербальних компонентів комунікації входить у коло пріоритетів лінгвістики, про що
свідчить велика кількість дослідницьких робіт: І. Н. Горєлов, Г. В. Колшанський, Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров
досліджують роль невербальних компонентів в процесі комунікації; В. В. Красних, О. І. Морозова, Л. Р.
Безугла, – у вивченні різноманітних дискурсивних утворень; Д. Б. Гудков, С. Г. Термінасова, П. М. Донець –
у міжкультурній комунікації; Ф. С. Бацевич, П. Вацлавік, Г. Г. Почепцов – у дослідженнях з комунікативної
лінгвістики та теорії комунікації; А. Вежбицька, Ю.В. Матюхіна – у дослідженні системи фатичної
метакомунікації; О.В. Ємєльянова – у вивченні статусу адресата в англомовному художньому дискурсі. Хоча,
західні вчені Л. Л. Баркер, Б. Дж. Фер, Е. Кендон головним чином розглядають невербальні компоненти
комунікації з психофізіологічної, культурологічної та інтеракціональної точок зору. Це можна розглядати як
об’єктивну закономірність, оскільки, як стверджує Дж. Фаст, відомий дослідник у сфері невербальної
комунікації, набагато важливіше розуміти жести, рухи, погляди, пози, інтонації людини, тому що слова можуть
виявитися неправдивими, а невербальні складові допомагають визначити істинність висловлення, ефективно
організувати спілкування, адекватно декодувати інформацію, що надходить через вербальний канал [2].
Процес вербалізації невербальних компонентів комунікації та відтворення їх у тексті художнього твору
вимагає великого творчого потенціалу, який дозволив би зберегти та передати значущість того чи іншого
невербального компоненту. О.С. Кубрякова стверджує, що існує недостатня кількість одиниць-позначень [1],
щоб передати практично сутність значень, які можна виразити за допомогою невербального компоненту. При
цьому мовець оперує асоціаціями, що виникають на базі понять, які вже закріпилися у мові у формі певних
значень [4]. Під час опису процесу словесного вираження невербального компоненту, для роз’яснення смислу
позначення та актуалізації релевантних (відповідних)для нього ознак письменник використовує стилістичні
засоби, за допомогою яких створює відомі для сприйняття асоціації, з його погляду найбільш принадні та
ефективні для передачі комунікативної значущості невербального компоненту [3].
Для аналізу був обраний художній роман Ніколаса Спаркса «The Notebook», заснований на реальних
подіях та який був присвячений бабусі та дідусю його дружини та їхньому щирому коханню. Досліджувалося
саме вираження емоційних станів головних героїв. Обрані методом суцільної вибірки невербальні компоненти
були розподілені за групами : міміка, жести, постава, інтонація та тембр голосу.
Міміка. Домінуючими лексемами були: eyes, eyebrows, smile, look у поєднанні з прикметниками
squinted; займенниками each other;прислівниками curiously, broadly ;дієсловами raise;словосполученнями.
Жести. Найвживанішими були наступні лексеми nod, shook, wipe away, put aside у поєднанні з часткою
only; іменниками head, hands, paper; фразовими дієсловами з дієприкметниками.
Постава. Найчастіше невербальність цієї групи передається цілими фразами, словосполученнями,
дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, Participle I or II.
Інтонація. Цю групу було підкреслено прикметниками cherry, dreamlike, quiet, distant,іменниками the
shock, прислівниками gently, softly.
Тембр голосу, наприклад, stammered, whispered. У цих невербальних знаках можна було визначити
емоційний стан героя та поспостерігати доповнення вербальній комунікації. Емоції, наприклад, радість, сум,
подив, хвилювання, щастя, доброта, ніжність тощо були підкреслені семантично – значущими невербальними
знаками.
Отже, найважливіша мета у художньому перекладі – це збереження ідіостилю автора. Для перекладача
важливо: не змінити систему змістовних і формальних лінгвістичних характеристик, тобто авторський спосіб
мовного вираження, адже тоді зовсім може втратитися семантична і категоріальна зв’язність; встановити
найпродуктивніший прийом відтворення тексту – повним еквівалентним відповідником,частковим
відповідником, калькуванням, постійним чи варіативним відповідником; користуватися фоновими знаннями.
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На земній кулі існує понад п'ять тисяч мов. Кожен етнос розмовляє власною мовою. Кожна мова є
надбанням певного народу. Вона не тільки найпотужніший засіб спілкування, знаряддя мислення, а й
духовність народу, його історія і водночас необхідна умова існування народу. Мова є засобом духовного
формування особистості. У ній зафіксовано історичний досвід попередніх поколінь, неповторний менталітет
етносу, його духовні надбання. Вона допомагає краще зрозуміти людину в її минулому і сьогоденні. Мова, крім
цього, є важливим державотворчим чинником, засобом консолідації народу. Саме тому кожен свідомий етнос
дбайливо ставиться до рідної мови, оберігає її. І не дивно, що люди ще в давні часи зацікавились мовою і
створили про неї науку – мовознавство.
Мовознавство – наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних
представників. Серед найважливіших проблем мовознавства виділяють машинний переклад та інформаційну
службу. Проблемі машинного перекладу вже майже 50 років. Головним чином це пов`язано з тим, що машина
зовсім по-іншому, ніж мозок людини, сприймає мову і не може так, як людина, здійснювати аналіз і синтез
тексту. Це зумовлено, по-перше, асиметрією мовних знаків і мовлення загалом (неоднозначність слів і фраз,
невідповідність між змістовим і формальним членуванням речень тощо). Людина за кожною фразою бачить
ситуацію, машина – ні. По-друге, машина поки що не вміє визначати зв'язки слів, особливо у разі вільного
порядку слів.
Саме тому гострою залишається проблема потреби в універсальних кадрах спеціалістів, оволодіння
майбутніми фахівцями необхідними знаннями, уміннями і навичками у сфері іноземних мов та мовознавства
взагалі. Розв’язання цієї проблеми неможливе без удосконалення викладання іноземних мов у вищих
навчальних закладах.
У країнах Європейського Союзу, США,Канаді та Росії робляться рішучі кроки у цьому напрямку. Все
більша кількість студентів усвідомлює необхідність володіння іноземними мовами для успішної реалізації своїх
професійних прагнень. Американські педагоги вважають, що вивчення іноземних мов є «стратегічною метою».
У західній та центральній Європі більшість освіченого населення вільно володіє двома або трьома іноземними
мовами. В Україні відсутня традиція масового володіння іноземними мовами, що створює труднощі для
навчання багатьох молодих людей у ВНЗ. На думку російських вчених (Мартиненко Л.Г., 2006), для цього
необхідно збільшення кількості годин у навчальних планах вивчення іноземних мов. Пропонується навчальне
навантаження від шести до десяти годин на тиждень протягом усього періоду бакалаврської або магістерської
підготовки.
Глобалізація досить істотно впливає на модернізацію методів навчання. Найбільш затребуваними є такі
методи, як комунікативний метод, який, з одного боку, спрямований на можливість спілкування в тій або іншій
формі, а, з іншого боку, допомагає уникнути виникнення мовної тривожності, що негативно впливає на процес
оволодіння іноземними мовами.
У навчальному процесі сучасного ВНЗ все більш важливим стає саме самостійна робота студентів.
Цікавий досвід щодо цього накопичений у США, де застосовуються такі методи самостійної роботи як
індивідуалізоване та персоналізоване навчання, бригадно-індивідуалізоване навчання. Цей метод виявився
ефективним при роботі як у слабких, так і в сильних групах на просунутому етапі навчання, оскільки багато
завдань в автентичних професійно-орієнтованих підручниках передбачають роботу в малих групах.
У тих випадках, коли необхідно вивчити матеріал, який лежить поза компетенції викладача,
застосовується технологія групового співробітництва.
Цікавими видами самостійної роботи є проектна діяльність студентів, яка надає великі можливості для
формування мовних компетенцій і кейс-аналіз (Гущина В.В., 2006).
Поєднання сучасних методів навчання з використанням ресурсів та послуг дозволяє розвиток
білінгвальних мовних компетенцій, реалізацію індивідуального підходу і інтенсифікацію самостійної роботи
студента і є стратегічною метою у викладанні іноземних мов на сучасному етапі розвитку суспільства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Пономарева Л.Ф. Проблемы преподавания иностранных языков в вузе в условиях глобализации/Л.
Ф. Пономарева К.пед.н.//Актуальність проблем викладання іноземних мов для професійного спілкування. –
2012.том 2. – С.17-18
2. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства/М.П. Кочерган., 2001. – С. 7-8.

269

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Крупник Я.І., студ., Алєксєєнко А.С., студ.
Науковий керівник Олефіренко С.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У сучасному ВНЗ викладачеві необхідно знати новітні методи викладання англійської мови, спеціальні
навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня
знань, потреб, інтересів студентів. Адже їх раціональне та вмотивоване використання на заняттях з англійської
мови потребує креативного підходу з боку викладача [2].
Методи навчання – це упорядковані способи діяльності викладача і студентів, спрямовані на ефективне
розв’язання навчально-виховних завдань. Метод навчання виступає інструментом діяльності викладача для
виконання керівної функції – навчання [3].
На жаль, на практиці викладачі англійської мови часто застосовують перевірені часом стандартні
навчальні методи. У більшості випадків процес викладання англійської мови продовжує залишатися дещо
осучасненим варіантом граматико-перекладного методу.
Внаслідок упровадження модульно-рейтингової системи поступово модернізується навчання
англійської мови. Міждисциплінарна інтеграція, демократизація та економізація освіти потребують
упровадження інновацій, що нині стали важливими складовими викладання англійської мови.
Під педагогічною інновацією розуміють нововведення в педагогічну діяльність, зміни в змісті і
технології навчання та виховання, які мають за мету підвищення їхньої ефективності [1, с. 196].
У сучасній теорії і практиці виділяють такі напрямки інноваційних методів навчання англійської мови
у ВНЗ:
1) демократизація навчального процесу – надання студентам “права голосу” в питаннях визначення
цілей освіти, її змісту та методів навчання, які використовуються;
2) забезпечення автономії студентів у навчанні – передбачає поступове перетворення навчання у
самонавчання, коли студент здобуває знання переважно під час творчої роботи, самостійно шукаючи потрібну
для виконання навчальних завдань інформацію та творчо її опрацьовуючи;
3) поступова зміна ролі викладача в навчальному процесі, яка полягає в організації самостійної роботи
студентів, визначенні напрямів та орієнтирів навчальної роботи, наданні необхідної допомоги в процесі
творчого самонавчання студентів;
4) індивідуалізація навчального процесу. Демократизація, навчальна автономія студентів, робота з
ними викладача можливі тільки за умови врахування особистості кожного студента, його психічних та
пізнавальних особливостей, інтересів, потреб, цілей;
5) впровадження кооперативного навчання, тобто поєднання зусиль студентів у процесі виконання
навчальних завдань проблемного характеру;
6) проблемний підхід до навчання – передбачає використання завдань, виконання яких потребує не
просто репродуктивного відтворення знань, а їх творчого використання;
7) інтенсифікація навчального процесу та максимальна активізація студентів у ньому. З цією метою
використовується багато методів та підходів, серед яких варто зазначити: впровадження у практичні заняття
презентацій, самостійно підготовлених студентами за завданнями викладача; широке використання рольових та
ділових ігор, мультимедійних засобів, електронних підручників тощо;
8) інформатизація навчального процесу;
9) удосконалення системи контролю знань, навичок та вмінь, набутих студентами [3].
Реалізація усіх названих напрямів зможе допомогти ВНЗ вести навчальний процес на рівні
європейських стандартів і вимог, успішно втілювати в життя положення та принципи Болонської декларації.
Викладач англійської мови, використовуючи інноваційні методи, не лише підвищує рівень знань
студентів стосовно свого предмета, але й формує у них комунікативну компетенцію (комунікативні уміння,
сформовані на основі мовних знань, навичок і вмінь).
Для того, щоб інноваційні методи навчання англійської мови виявилися ефективними, вони мають
базуватися на гуманістичному підході, орієнтуватися на особисті якості студента, на розвитку зацікавленості
студентів у здобутті знань, самооцінюванні, використанні технічних засобів навчання (комп’ютерних та
мультимедійних) для самовдосконалення, контролю знань.
Інноваційні методи навчання англійської мови у ВНЗ спрямовані на розвиток і самовдосконалення
особистості студента, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для
ефективного поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах.
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ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ – ШЛЯХ ДО АКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ
Шкодінова І.О., студ.
Науковий керівник Олефіренко С.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Як навчальний предмет іноземна мова посідає важливе місце в системі суспільної освіти в Україні. У
сучасному суспільстві, якому притаманний активний розвиток міждержавних зв'язків у галузі культури, науки,
техніки, виробництва, знання іноземної мови стає ознакою освіченої людини і обов'язковим компонентом
підготовки будь-якого висококваліфікованого фахівця, засіб соціалізації. Володіння іноземною мовою сприяє
встановленню ділових і культурних зв'язків з іншими країнами, відкриває доступ до їх культурних і наукових
цінностей, полегшує відносини між представниками різних народів. Сьогодні необхідно приділяти серйозну
увагу ефективності та якості процесу навчання іноземним мовам, адже міжнародні зв'язки України міцніють і
навчання іноземних мов тепер набуває особливого значення.
Зрозуміло, що провідна роль у досягненні кращого опанування іноземними мовами студентами та
школярами належить викладачу, вчителю, наставнику. Вони повинні пам'ятати: шлях до активного засвоєння
знань лежить через зацікавленість учнів, а для цього необхідно модернізувати науково-теоретичний підхід до
навчання іноземної мови, тобто: змінити цілі і результат навчання, скоротити обсяг обов'язкового для освоєння
змісту, змінити методи і технології засвоєння мінімізованого змісту навчання, зміцнити індивідуалізацію
процесу навчання іноземної мови, змінити стандарти та програми навчальних планів з іноземної мови.
Якщо казати вже про доступні і перевірені практикою шляхи підвищення ефективності навчання
іноземних мов, то планування та організація нестандартних уроків перший крок до перетворення заучування
нудного матеріалу на захопливу гру, адже це неординарні підходи до викладання навчальних дисциплін. Їх
головне завдання просте: оживити нудне, захопити творчістю, зацікавити повсякденним, оскільки інтерес - це
каталізатор всієї навчальної діяльності. Знімається напруга, пожвавлюється мислення, порушується і
підвищується інтерес до предмету в цілому. Ці уроки включають в себе все розмаїття форм і методів, особливо
таких, як проблемне навчання, пошукова діяльність, міжпредметні і внутрішньопредметні зв'язки, опорні
сигнали, конспекти та інше.
Не дивно, що психологами було доведено: знання не є корисними, коли вони засвоєні без
зацікавленості, не забарвлені особистим позитивним ставленням. Опорою для ґрунтовних знань не можуть бути
пасивне сприйняття та засвоєння, це мертвий вантаж. Якщо навчання не захоплює дітей, ті запам'ятовують
слабко, тому в арсеналі вчителя завжди повинно бути щось цікаве, захоплююче, що змусить учня не просто
засвоїти матеріал, а й долучитися до процесу творчості.
Зараз існує багато способів зробити звичайний урок з вивчення іноземної мови нестандартним,
цікавим. Розглянемо деякі з них детальніше:
 уроки – ігри (особливістю такого заняття є те, що навчальна мета являє собою ігрову задачу, і урок
підкоряється правилам гри, що значно підвищує захопленість та цікавість студентів до змісту
навчання);
 уроки - казки, уроки - подорожі (спираються на фантазію студентів і розвивають її, проведення таких
занять можливо в двох варіантах: коли за основу береться народна або літературна казка, другий вигадується самим учителем);
 інтернет - уроки (студенти виконують усі завдання безпосередньо з екрану комп'ютера);
 навчальне відео (розвиває навички та вміння сприйняття і розуміння іноземної мови на слух, яке
вимагає від викладача та студентів значних зусиль і часових витрат);
 урок - екскурсія (принцип діалогу культур передбачає використання культурознавчого матеріалу про
рідний край, який дозволяє розвивати культуру подання рідної країни, а також формувати уявлення про
культуру країн досліджуваної мови);
 урок - інтерв'ю (це своєрідний діалог з обміну інформацією);
 урок-спектакль (такий вид роботи активізує розумову і мовленнєву діяльність студентів, розвиває їх
інтерес до літератури, служить кращому засвоєнню культури країни досліджуваної мови, а також
поглиблює знання мови, оскільки при цьому відбувається процес запам'ятовування лексики).
Отже, ефективність навчального процесу багато в чому залежить від зацікавленості учня до вивчення
іноземних мов, тому запорукою успішної мовної активності є нетрадиційні форми уроків, проведення яких
активізує студентів, сприяє досягненню високої результативності занять та виховує бажання до подальшого
вивчення іноземних мов. Завдяки такому підходу учні долучаються до культур країн досліджуваної мови, а
також розширюють знання про рідну країну, що дозволяє їм брати активну участь у діалозі культур.
Нетрадиційні форми проведення уроків дають можливість розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з
різними джерелами знань, а найголовніше – підвищити інтерес студентів до вивчення іноземної мови, який і
веде до активного засвоєння знань з іноземних мов.
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ВИКОРИСТАННЯ CAT-ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА
Ануріна І. С., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Протягом багатьох років дослідники намагалися знайти спосіб перебороти лінгвістичних бар’єр між
людьми за допомогою комп’ютерних технологій. Головною ідеєю була думка про те, що одного дня
комп’ютери зможуть ідеально й автоматично перекладати будь-які види документів, починаючи з технічних
інструкцій та фінансових звітів і закінчуючи найвитонченішими творами художньої літератури. Дослідження
автоматичного комп’ютерного перекладу почалося у 1930-х рр. і досягло свого апогею у 50-60-х рр. минулого
століття. Однак, уже в середині 1970-х рр. ентузіазм стосовно здатності машини повністю замінити людину,
почав слабшати, а разом з ним зменшилися й обсяги фінансування подібних досліджень
Саме в цей час з’явився новий підхід до розуміння ролі комп’ютерних технологій у перекладацькій
діяльності: машина не повинна замінити людину, а має, натомість, допомагати їй з перекладом, дозволяючи
здійснювати його швидше й ефективніше. Наразі це твердження є основною використання CAT-інструментів
(computer-aided translation tools) у професійній діяльності перекладачів.
Беручи до уваги глобалізаційні та інтеграційні процеси, які охопили майже весь світ, постійно
зростають й обсяги міжкультурної комунікації (діяльність численних міжнародних організацій, місій,
міжнародних конференцій тощо), що у свою чергу спричиняє підвищення попиту на переклад, який дуже
складно задовольнити. Однією з причин цього є обмежена продуктивність перекладача, адже за статистикою
кваліфікований перекладач здатен за день якісно перекласти лише 4–6 сторінок (або 2000 слів) доволі
складного тексту [2]. До того ж, такий стан речей робить переклад надто вартісним задоволенням. Економічна
потреба зменшення вартості перекладу, разом з необхідністю забезпечення зростаючих потреб міжкультурної
комунікації, стали поштовхом до бурхливого та невпинного розвитку програм автоматизації перекладу, які, не
позбавляючи перекладача ключової ролі в процесі перекладу, дозволяють значною мірою підвищити його
продуктивність та знизити ціну для споживачів [1]. Використання інструментів автоматизованого перекладу
дозволяє підвищити ефективність праці перекладача на 30–60 % у залежності від складності та різноманіття
текстів для перекладу.
До основних CAT-інструментів можна віднести такі програмні засоби:
– програми, які працюють за принципом пам’яті перекладів (translation memory), які ділять текст
перекладу на сегменти, що можуть розпізнаватися за умови їх попереднього перекладу в інших
текстах (SDL Trados Studio, DéjàVuX, Star Transit, MultiTrans, Similis, MetaTexis);
– програми, які виконують роль мовних пошуковиків (language search-engine) і дозволяють шукати
сегменти всередині баз даних (Linguee);
– програми керування термінологічними базами (terminology management), які надають можливість
створення, редагування та накопичення термінів (SDL MultiTerm, LogiTerm, Termex);
– програми співставлення (alignment) текстів, які допомагають розширювати пам’ять перекладів
(Bitext2, Tmx Bligner, YouAlign, LF Aligner);
– програми для автоматичного перекладу (Google Translate, Prompt);
– програми для перевірки правопису (spell checkers) (Proofread);
– програми для перевірки граматики (grammar checkers) (Grammarly, Reverso);
– інтернет-сервіси для спільної роботи з файлами та роботи поштою.
Таким чином, сучасні інформаційні технології, що проникли в усі сфери життя людини, справили
позитивний вплив на розвиток технологій автоматичного та автоматизованого перекладу, а також на
повсякденну роботу професійного перекладача. Набір інструментів, які були описані вище, дозволяє
виконувати переклади відносно швидко, задовольняючи зростаючу потребу в них, без шкоди для якості
надання перекладацьких послуг.
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ІДІОСТИЛЬ ЯК АВТОРСЬКИЙ ПОЧЕРК (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ МАРКУСА ЗУЗАКА «КРАДІЙКА
КНИЖОК»)
Асельдерова К.Ю., студ.
Науковий керівник Артеменко Ю.О., к.філол.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У загальному розумінні ідіостиль – це сукупність глибинних механізмів створення текстового простору
певним автором, які відрізняють його від інших; специфіка мови художніх творів; предмет вивчення
стилістики. У більш вузькому значенні ідіостиль пов’язаний із системою мовностилістичних засобів,
характерних для творчої манери певної мовної особистості автора [6]. Такої думки притримуються такі
науковці як Ю.Н. Тинянов, М.М. Бахтін, Б.М. Ейхенбаум, В.М. Жирмунський, Ю.М. Караулов,
О.К. Жолківський, О.І. Десюкевич, І.І. Бабенко.
На думку М.Д. Альошиної, ідіостиль відомих письменників має великий вплив на мову та літературу
нації. Саме у творах талановитих письменників вперше з’являються неповторні мовні засоби (тропи,
стилістичні фігури тощо). У мові майстрів слова проходить апробація нових норм літературної мови [1, с. 5].
Постать австралійського письменника Маркуса Зузака в контексті літературного процесу є знаковою.
«Літературний феномен» – саме так відгукуються про письменника австралійські та американські критики.
Його творчість має власний характер і неповторне самобутнє світобачення, що презентує глибоке художньофілософське осмислення основ життя. Роман «Крадійка книжок» є зразком індивідуально-авторської
мовотворчості автора. Це пронизлива розповідь про справжню силу духу і бажання жити, не зважаючи на
обставини. Твір охоплює події і життя простих людей, що живуть у нацистській Німеччині під час Другої
світової війни. Головним оповідачем є Смерть – у Зузака це персонаж чоловічої статі. Він веде діалог із
читачем, оцінюючи і коментуючи події, що відбуваються в романі, і розбавляючи розповідь ліричними
відступами про свою нелегку працю.
Неповторний і самодостатній ідіостиль Маркуса Зузака у романі «Крадійка книжок» характеризується
системою взаємопов’язаних художніх засобів і широким використанням:

метафор – прихованих порівнянь без використання слів на зразок «як», «ніби», «немов»,
здійснюваних шляхом застосування назви одного предмету до іншого, що дозволяє у такий спосіб виявити
певну важливу рису останнього [2, с. 82], наприклад: (1) You will be caked in your own body. (2) Even death has a
heart. (3) That strange word was always there somewhere, standing in the corner, watching from the dark;

порівнянь, що здебільшого додають творові емоційності та піднесеності [5], приміром, (1) The sky
was the color of Jews. Flames and burning books were cheered like heroes. The day was grey, the color of Europe;

епітетів, тобто образної характеристики певної особи, явища, предмета за допомогою виразного
метафоричного прикметника [4, с. 359], наприклад: (1) Liesel was a girl made of darkness. (2) Their metallic eyes
clashes like tin cans in the kitchen. (3) A stray yellow tear trickled down her face;

персоніфікацій, що, за визначенням О. Селіванової, є «результатом антропометричності мови, яка
фіксує людину, її ознаки, частини тіла, поведінку як мірило всім речам і ґрунтується на антропоморфному
використанні знаків концептуальної сфери ЛЮДИНА на позначення інших концептуальних сфер (неживих
предметів, явищ природи, рослин, тощо) [3, с. 460], наприклад: (1) It was a morning that didn’t dare to be rainy.
(2) Beneath her shirt, a book was eating her. (3) The sound of crying children kicked and punched;

ономатопей – використанням слів, фонетичний склад яких нагадує об’єкти та явища, які цими
словами називаються: звуки природи, вигуки звірів, рухи, що супроводжуються певним шумом, мовлення і
різноманітні звуки, якими люди виражають настрій, волю тощо [2, с. 212], наприклад, (1) Grimly she realized
that clock don’t make a sound that even remotely resembles ticking, tocking.
Дослідження ідіостилю автора є актуальною та перспективною проблемою не лише для
літературознавства та лінгвістики тексту, а й для сучасної теорії та практики перекладу, які опікуються
завданням адекватного відтворення оригінального художнього твору мовою перекладу.
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РОЛЬ ФОНОВИХ ЗНАНЬ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ВЛАСНИХ НАЗВ
Білоус К. О., студ.
Науковий керівник Кожемяченко Н. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проблема ономастики не втрачає інтересу в сучасній лінгвістиці, бо власні назви займають особливе
місце в мовній картині будь-якого національного соціуму. Об’єктом ономастики виступають різнопланові
власні назви, які досліджувались як вид реалій в доробках таких вчених як С. Влахов та С. Флорін,
А.В. Федоров, Р.П. Зорівчак, В.Н. Коміссаров; як сегменту мовної картини світу приділяли увагу такі вчені як
Р.С. Гінзбург, В.В. Лопатін; аналізували їх з точки зору теорій референцій Н.Д. Арутюнова, О.В. Падучева,
Т.В. Булигіна. Відмінною ознакою власних назв є так званий денотативний характер їх значень: форма знака,
звучання безпосередньо співвідноситься з денотатом, минаючи поняття. Денотат несе певне значення, при
цьому виконуючи номінативну функцію, тобто функцію називання для того, щоб відрізнити один об’єкт від
іншого. Поряд із цим власним іменам властива прагматична функція, яка виявляється в тому, що знаки, які
ідентифікують і характеризують, використовуються в мові як засіб вираження емоційно-оцінних значень [2].
Власні назви є невід’ємною частиною туристичних буклетів, які надають інформацію про відпочинок, дозвілля,
назви видатних місць, географічні назви, імена історичних осіб, які є характерними саме для певної країни, її
культури та історії.
Працюючи з туристичним текстом перекладач постійно стикається з проблемою відображення
культурних аспектів мови оригіналу засобами мови перекладу. Проблема є особливо складною з урахуванням
того,що англомовні туристичні тексти часто відображають культуру не тільки англомовних країн, оскільки
переважна більшість туристичних агенцій будь-якої країни світу укладають свої рекламні туристичні видання
англійською мовою [6]. У даному випадку англійська мова виступає посередником, яка вводить власні назви в
глобальне середовище, але не завжди розкриває культурно-національну специфіку певної країни.
Для того, щоб відтворити текст перекладу засобами мови перекладу перекладачу потрібно володіти
фоновою інформацією. Як правило, в лінгвістиці фонову інформацію визначають, як соціокультурні знання, які
є характерними лише для певної нації, або національності, засвоєні масою їх представників та відображені в
картині світу певної національної спільноти [3]. На рівні власних назв фонова інформація неоднорідна. Зміст
фонової інформації охоплює специфічні факти історії та державного устрою національної спільноти,
особливості її географічного середовища, характерні предмети матеріальної культури минулого і сьогодення,
етнографічні та фольклорні поняття [7]. Фонова інформація, яка міститься в туристичних текстах за умови
вірного розуміння допоможе досягнути адекватності при перекладі текстів такого спрямування. Для
правильного декодування фонової інформації перекладач залучає фонові знання. Під фоновими знаннями
зазвичай розуміють різні типи знань, які впливають на процес комунікації. Ці знання беруть участь в процесі
вірного розуміння комунікативної поведінки і впливають на наші очікування, які є частиною комунікативної
ситуації [5]. Оскільки, фонові знання – це сукупність знань про специфічні риси країни, її національну
культуру, світогляд народу, знання з історії, літератури, географії, особливості соціальної та мовленнєвої
поведінки носіїв мови,то перекладач набуваючи цих знань формує соціокультурну компетенцію (знання про
історію, культуру, звичаї, соціальну і мовленнєву поведінку носіїв мови), предметну компетенцію (знання про
світ та професійні знання), інтегративну компетенція (здатність використовувати знання,отримані зі своєї
спеціальності і суміжних дисциплін і успішно застосувати їх в процесі перекладу).
Для аналізу було обрано 127 сторінок текстів туристичних буклетів та було виявлено 564 власні назви
наступних груп: власні географічні назви,назви видатних місць,імена історичних осіб.
Власні назви, як група лексики, яка має однозначну співвіднесеність з явищами дійсності, повинна
передаватись за допомогою однозначних, закріплених у мові відповідників [1 c. 186]. Але доперекладацький
аналіз доводить, що перекладачеві необхідно застосовувати різні прийоми транскодування, зважаючи на
особливі характеристики даних мовних одиниць.
Найчисельнішою була група географічні назви, які поділяються на такі підгрупи: назви країн, назви
міст, назви морів,річок та озер, назви гір, долин, пустель,рівнин. Географічні назви, як правило, мають постійні
відповідники. Але якщо власна назва співвідноситься з невеликим поселення перекладачу потрібно залучати
інтернет ресурси: туристичні сайти, в яких географічні назви вже мають закріплену назву, бо іноді вони можуть
передаватися комплексним транскодуванням: Ho Chi Minh – місто Хошімін, Rose of the sharon – місто Роза
Шарона.
При перекладі назв видатних місць перекладач також використовує комплексне траскодування,
оскільки буклети можуть давати подвійну назву: O’tres beach – Отрес біч або пляж Отрес, Church of the Holy
Sepulcher – Храм Гробу Господнього або Храм воскресіння Господнього, O’chheuteal – пляж Очутел або
Очхейтеаль або О Чейталь, Central Market ( Phsar Thmey) – Центральний базар або Пхсар Тхмей.
Переклад імен історичних осіб особливої проблеми не становить оскільки вже існують постійні
відповідники: King David – цар Давид, Dalilah – Даліла.
Таким чином, варто зауважити,що переклад туристичних буклетів є орієнтованим на цільову аудиторію
і тому детермінується мовою перекладу, слід більше уваги звертати на прагматичну адаптацію текстів в процесі
їх передачі цільовою мовою [5]. Водночас, специфіка перекладу туристичних текстів ставить перед
перекладачем додаткові вимоги: він має володіти фоновими знаннями, знати мову оригіналу та мову перекладу,
достатньо володіти такими перекладацькими компетенціями, як предметна, соціокультурна, інтегративна для
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досягнення адекватного перекладу. В подальшому буде проаналізовано вплив контексту буклетів на адекватний
спосіб відтворення власних назв.
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Мовна картина світу – це відображені в категоріях і формах мови уявлення певної національної
спільноти про дійсність. Мова створює своєрідний матеріально-ідеальний (звуково-смисловий) каркас думок,
свідомості, глибинне наповнення яких здійснюється в межах концептуальних картин світу соціуму та
особистості [3]. Отже,мовна картина світу слугує для людини не лише способом втілення світобачення, а й
замісником цілого світу свідомості. Кожна мовна особистість має власну мовну картину світу, що ґрунтується
на системі значущих для етнонаціональної спільноти концептів [5, с.65].
С.К. Гураль вважає національно-мовну картину світу первинною щодо мовної, повнішою і глибшою.
Однак саме мова реалізує, онтологізує національну культурну картину світу, зберігає її і передає з покоління у
покоління. Мова фіксує далеко не все, що є в національному баченні світу, але спроможна описати це [4, с.18].
13 жовтня 2016 року американський співак Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури за «створення
поетичних образів у великій американській пісенній традиції», тому знакові або алюзивні фрази саме цього
співака були обрані для лінгвістичного аналізу.
Алюзія – це повне або неповне відтворення тексу-оригіналу, виразу, словосполучення або слова, що
вирізняється або зовнішніми формальними змінами, або внутрішніми семантичними трансформаціями.
Алюзивна одиниця містить вбудовані сигнали-маркери на вербальні та невербальні претексти (особи, факти,
явища, предмети) що допомагають ідентифікувати її походження й первинну семантику. Насамперед, алюзія
вирізняється з-поміж інших понять імпліцитністю, двоплановістю, закодованістю. Такий підхід в більшості
узгоджується з баченням, А. А. Тютенка, О. О. Лавринека, О. М. Дронової, В. Ірвіна [1]. У своїй роботі
Н. Ю. Новохачова задля розмежування денотатів алюзії як стилістичного прийому ввела два поняття, що чітко
розмежовують зв’язок алюзії з текстом-джерелом: 1) денотат першого порядку, що являє собою претекст, або
текст-донор, на основі якого з’явився той чи інший прецедентний текст; 2) денотат другого порядку, під яким
розуміють прецедентний текст, що бере участь у побудові алюзії [2].
Процесу пошуку та аналізу авторських алюзій значно сприяє використання такого ресурсу як корпус
текстів, зокрема Американського Корпусу сучасної англійської мови та Британського корпусу.Комп’ютерний
пошук у корпусі текстів дасть повну вибірку вживань цього слова, де можна простежити типові для нього
контексти, частоту використання та джерела, в яких використовується це слово.Корпус показує мовні дані в їх
реальному оточенні, що дозволяє досліджувати лексичну і граматичну структуру мови, а також безперервні
процеси мовних змін, що відбуваються в мові впродовж певного відрізка часу.
Для дослідницького аналізу алюзій американського співака Боба Ділана було використано
Американський та Британський Корпуси. За результатами роботи з корпусами текстів було визначено, що
загальна кількість прикладів використання алюзій Боба Ділана становить 133, з них в Американському корпусі
– 128, в той час, коли Британський корпус дає лише 5 таких прикладів. Така статистика дає чітко зрозуміти
масштаб внеску співака у фонд алюзивних фраз саме американської англійської мови.Створена вибірка
знакових фраз була використана для визначення таких параметрів частоти використання:
частота використання фраз за значенням (без зміни значення оригінальної фрази), вкладеним самим
автором (90 прикладів);
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частота використання фраз, значення яких було змінене відповідно до контексту (38 прикладів).
Однією з особливостей роботи з текстовими корпусами можна вважати доступ не тільки до друкованої
літератури, але й посилання на відеозаписи та репортажі, що включають приклади усного використання слова
або фрази у певному контексті. Така особливість корпусних даних має велике значення, так як інколи отримати
доступ до відео- або аудіоматеріалу неможливо з будь-яких причин. За результатами дослідницького аналізу
було встановлено, що основними текстовими стилями, в яких зустрічаються алюзивні фрази є газетні статті,
новини та публіцистична література.Підсумовуючи результати дослідницького аналізу слід зазначити, що
фрази з пісень Боба Ділана можна вважати алюзіями, так як, незважаючи на певні контекстуальні або лексикограматичні зміни, вони зберігають певні претекстові маркери, за якими і встановлюється їх значення.
Більш глибокому дослідженню алюзивних фраз сприяло не лише використання корпусів текстів.
Дослідницький аналіз потребував чіткого розуміння поняття «лінгвокультурна компетенція». Без цього майже
неможливо не тільки перекладати, але навіть тлумачити авторські алюзії. Лінгвокультурна компетенція
передбачає отримання глибоких знань культури народу, мова якого вивчається, та використання мови,
залучаючи ці знання до значення мовних одиниць та формується на засадах:мовної, текстуальної та
соціокультурної компетенцій. Саме ці фахові компетенції сприятимуть вірному декодуванню алюзій. Крім того,
складність відтворення алюзії полягає в повній або частковій втраті можливості її декодування в цільовій
культурі, що може стати на заваді розуміння авторської інтенції. Основне завдання перекладача при відтворенні
алюзії – зберегти її асоціативний фон, забезпечити її розуміння реципієнтом, що має викликати в нього
необхідні асоціації.
-
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КОМПОЗИЦІЙНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АФОРИСТИКИ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА ЯК
ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
Виноградна А.В., студ.
Науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Афоризм (від грецьк «aphorismos» – короткий вислів) – це оригінальна закінчена думка, сформульована
в лаконічній формі, що має автора і містить у собі філософський підтекст, неодноразово відтворювана іншими
людьми. Причому афоризм впливає на читача чи слухача на культурологічному, соціальному і психологічному
рівнях, а тому має великий прагматичний потенціал, який реалізується за допомогою широкого спектру
стилістичних засобів, що становить труднощі при перекладі [5]. Саме пошук доцільних стилістичних та
емоційних засобів для досягнення правильного розуміння думок автора і зумовлює актуальність дослідження.
Предметом дослідження є багатоаспектний опис афоризмів як лінгвістичного феномена, об'єктом дослідження
– афоризми англійського поета і художника кінця XVIII – початку XIX століть Вільяма Блейка, метою – аналіз
композиційних та стилістичних особливостей афоризмів автора.
Афоризм як мовностилістичне явище вивчався багатьма вченими (А. Перес, Р. М. Майер,
Н. Федоренко, Л. Сокольська). Вперше на використання художньо-стилістичних засобів в афоризмах звернув
увагу видатний іспанський вчений XVII ст. Б. Грасіан. Проте якщо раніше увага приділялася, головним чином,
історії виникнення цього поняття, то сучасні роботи ставлять афоризм на проміжний рівень між літературою та
наукою, аналізуючи їх з точки зору стилістики.
Насамперед треба зробити зауваження щодо композиційних особливостей афоризмів. Афоризм є
нестандартним текстом, що позначений рухомими межами [5]. Це дозволяє препарувати авторське бачення,
використовуючи при цьому релевантні мовностилістичні моделі: паралелізм, хіазм, перерахування, антитезу,
паралельні конструкції, силогізми, гру слів.
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Розглянемо детальніше ці особливості на прикладі афоризмів В. Блейка. Літературні праці Вільяма
Блейка дуже часто йдуть врозріз з нормами літературної англійської мови, живопис часто суперечить
загальноприйнятим канонам, а філософія його не завжди послідовна і логічна. Тематика та стилістика
афоризмів В. Блейка досить багатогранна. У його творчій спадщині виділяють афоризми про мудрість і дурість,
знання, любов і ненависть, істину і брехню, радість і горе, благородство, релігію, час, красу, геніальність.
Різновекторність афоризмів, змінюваність їх форм дозволяє використовувати розмаїття алюзій, натяків, гру
слів. Ось чому перекладач повинен якомога точніше й адекватніше донести до читача авторську інформацію, не
спотворюючи змісту оригіналу, правильно застосувати той чи інший спосіб перекладу лексики, визначити межі
припустимості перекладацьких лексичних трансформацій, враховуючи культурні та національні особливості
читачів для кращого розуміння ними прямого і переносного значення афористичного висловлення.
Як таких, конкретних правил перекладу афоризмів немає (на відміну, наприклад, від перекладу
фразеологізмів), багато теоретиків перекладу в своїх роботах не зачіпають таку тему, але С. Влахов і С. Флорін
в книзі «Неперекладне у перекладі» [2, с. 311] виділяють два основних принципи, відповідно до яких слід
перекладати афоризми. При перекладі афоризмів слід зберегти форму афоризму та його конотативне
значення:натяки, алюзії, пов'язані з їхнім джерелом. Внаслідок цього, перекладачеві дуже корисно знати
історію виникнення афоризму. Не можна брати до уваги лише один аспект – лексичний чи граматичний. У
випадку з афоризмом вони є нерозривним цілим, відповідно перекладач має працювати одночасно на двох
рівнях, і часто лексико-граматичні трансформації не завжди дають змогу зберегти структурні особливості
вихідного тексту, які в афористичних висловах відіграють важливу роль.
Переклад афоризмів відносимо до художнього перекладу, отже, робота з текстами цього жанру
надзвичайно складна. Дослівний переклад не є можливим, оскільки спотворює значення афоризму, або взагалі
втрачає його. Перекладач мусить використовувати різні трансформації, щоб максимально наблизити текст
перекладу до тексту оригіналу в семантичному плані. Перекладач може додавати до перекладу певного роду
пояснювальну інформацію, для кращого розуміння афористичного висловлювання, враховуючи культурні та
національні особливості читачів.
Пошук шляхів адекватного відтворення афоризмів та збереження їх прагматичного потенціалу є
перспективою подальших досліджень, оскільки останнім часом спостерігається тенденція до широкого
використання та переосмислення афоризмів в художній літературі, публіцистиці та розмовній мові.
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РЕКЛАМА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ДОПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ
Воржева І.В., студ.
Науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Останнім часом розвиток економіки в Україні сприяє збільшенню об'єму експорту та імпорту товарів, і,
в результаті, об’єму реклами. У зв'язку з цим проблема якісного перекладу реклами продовжує зберігати свою
актуальність.Сучасна реклама – багатоаспектне явище, яке привертає увагу науковців різних галузей науки:
лінгвістів, психологів, культурологів, соціологів. Різні аспекти реклами стають об’єктом дослідження
лінгвістів: лексичні, семантичні, стилістичні особливості (О. І. Зелінська, Б. Совінскі); синтаксичні особливості
рекламних текстів (О. В. Виноградова, С. Г. Кара-Мурза, М. М. Кохтєв, Д. Е. Розенталь, Є. С. Тюфкій);
прагмалінгвістичні аспекти (А. В. Голоднов, Ю. Б. Корнєва, Н. С. Лиса, І. П. Мойсеєнко, О.Є. ТкачукМірошниченко); дослідження реклами з урахуванням текстових категорій (М. Л. Крамаренко, Н. С. Рева);
рекламного дискурсу (Н. Л. Волкогон, А. П. Мартинюк, А. В. Олянич); рекламної комунікації (Л. А. Кочетова,
Г. Г. Почепцов); комунікативно-прагматичних особливостей (О. О. Ксензенко, О. В. Лещенко, Ю. К. Пирогова).
Посилаючись на дослідження І. С. Алексєєвої, можна стверджувати, що у рекламному тексті
представлені всі види інформації. Тож комунікативнезавдання рекламного тексту: повідомити реципієнту нові
достовірні дані (когнітивна інформація),забезпечити надійність засвоєння реципієнтом цих даних, впливаючи
на його емоції і пам’ять (емоційна інформація), підсилюючи цю надійність тим задоволенням, яке реципієнт
отримає від тексту (естетична інформація), і тим самим призначивши йому певні дії (оперативна
інформація) [1]. Прагматичний же аспект рекламного тексту безпосередньо проявляється у його своєрідній
організації – виборі лексичних і граматичних одиниць, стилістичних прийомів, особливому синтаксисі,
організації друкованого матеріалу, використанні елементів різних знакових систем. Експресивність стає
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обов’язковою умовою прагма-комунікативного існування рекламного тексту, оскільки від неї багато в чому
залежить те, якою мірою реалізується комунікативна, прагматична й естетична функції реклами [2].
Так як тематичний аналіз реклами показує, що до найчастіше рекламованих товарів належать предмети
косметики і парфумерії, продукти харчування і лікарські препарати, побутова техніка, автомобілі, то об’єктом
дослідження було обрано англомовні рекламні тексти відомих брендів, присвячені гігієнічним та
профілактичним косметичним виробам, тож методом суцільної вибірки було проаналізовано лексикостилістичні особливості 36 англомовних рекламних текстів, присвячених гігієнічним та профілактичним
косметичним виробам, які були отримані з мережі Інтернет. Рекламний текст є яскравим прикладом
максимально ефективного використання мовних засобів із метою впливу. «Важлива вимога до рекламних
текстів – максимум інформації, мінімум слів» [4]. Метою роботи було проведення доперекладацького аналізу
текстів реклами косметичної продукції та подальший вибір стратегій перекладу, який би визначив основні
мовні домінанти тексту і забезпечив адекватний прагматично-релевантний переклад українською мовою.
Для аналізу лексичного аспекту реклами було:
- виділено ключові лексичні одиниці, що виступають смисловими опорами, які представлені словами і
словосполученнями, що зумовило потребу їх систематизації;
- згрупованокосметичні засоби за типом рекламованого товару;
- виокремлено природні компоненти, які містять дані товари;
- дії, які виконує продукт.
Лексиці реклами косметичних засобів властива виразність, експресивність, емоційна забарвленість.
Більшість іменників і прикметників рекламних текстів косметичних засобів наділені позитивною семантикою
та конотацією [3]. Іменники використовуються для позначення кількох основних категорій:
- тип рекламованого товару (shampoo, oil, balm, lotion);
- частини тіла, для яких пропонований продукт виготовлений (hair, skin, body, face);
- результат, який реципієнт отримає після користування товаром (freshness, shine,renewal);
- характеристика товару, за допомогою якої зазначені результати досягаються (nature, science).
Одним із найбільш вживаних у рекламі засобів виразності, емоційності, експресії єепітети, виражені
якісними або відносними прикметниками, за допомогою яких автор реклами прагне виділити якусь провідну,
суттєву рису, якість тощо, напр.: brilliantly illuminated hair, perfect soft and smooth skin. Крім того оцінку
доповнюють прислівники-інтенсифікатори оцінки, які підсилюють значення прикметника і роблять епітет ще
більш яскравим:beautifully, effectively, heavenly, brilliantly та ін.
У процесі дослідження прагма-релевантних словотворчих засобів вираження оцінки в рекламних
текстах виділяється ряд експресивних префіксів похідних прикметників та іменників, а також частотні
компоненти складних прикметників. Наприклад, частотними префіксами прикметників та іменників є ultra-,
super- extra-. (ultra-thin tissue, super-hydrating revitalising mask, extra-dry skin).Також привертають увагу
маніпулятивні можливості слова перший, які досить часто зустрічалися у рекламних текстах:1st astonishing
lyversatile hair oil.Використовується оцінне значення даного слова найкращий.
За допомогою гіперболи акцентують переваги рекламованого товару, тим самим підсилюючи його
винятковість та спонукаючи до купівлі цього продукту: super-hydrating revitalising mask, Extreme Repairing
Shampoo, upto 6x stronger hair та ін.
За допомогою антитези досягається ефект контрасту і отримує оригінальніше звучання.Позитивне
відношення до товару формується також завдяки використанню особливого стилю реклами: «проблема рішення», спочатку демонструється проблема, потім марка, а потім вирішення проблеми: damaged hair feeling
healthier and morere silient from the first wash.
Наступним часто вживаним стилістичним засобом, як показує наш аналіз, є порівняння, яке сприяє
оригінальному звучанню, унікальності реклами, стимулює уяву покупця, змальовуючи найкращий ефект від
користування товаром. В основі порівняння також достатньо часто є прикметники і прислівники: The micelles
capture impurities like a magnet;Hair feels stronger as if repaired.
Дослідження лексичного наповнення рекламних текстів косметичних засобів свідчить, що характерною
для цих текстів є виразна, експресивна лексика, що представлена емотивними та раціональними лексемами, а
також номенклатурна лексика та лексеми, семантика яких відображає вагомі для адресата рекламних текстів
косметичних засобів поняття. Граматичні засоби (повтори та наказовий спосіб)допомагають створити
додатковий маніпулятивний ефект.
Отже, проведений до-перекладацький аналіз дозволяє зробити висновки про те, що рекламний текст
через свою специфіку не перекладається дослівно, аби не втратити експресивність та силу впливу; переклад
рекламних текстів буде вимагати великого обсягу лінгвістичних та екстралінгвістичних знань.Тож,
приперекладі рекламних текстів перш за все має зберігатися прагматична функція тексту-оригіналу. Переклад
може бути успішним за умови, якщо він здійснює на реципієнта такий самий вплив, як і оригінал. Усі
мовностилістичні засоби тексту оригіналу, які роблять рекламу ефективною, повинні бути передані в мові
перекладу. Проте прагматика тексту-перекладу повинна обов’язково збігатися з прагматикою тексту-оригіналу.
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ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ПІДРУЧНИК ЖИТТЕЄВОЇ ФІЛОСОФІЇ (ЗА РОМАНОМ Е. ПОРТЕР
«ПОЛЛІАННА»)
Денісова А.В., студ.
Науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Дитяча література завжди приваблювала різних дослідників. Адже, не дивлячись на свою простоту
написання, вона сповнена психологізму та повчального змісту, який є корисним і для дорослих. Тому такі твори
як «Пригоди Тома Сойєра», «Олівер Твіст», «Пеппі Довгапанчоха» стали всесвітньо відомими серед абсолютно
різних вікових категорій та залучили інтерес великої кількості дослідників, серед яких: Привалова К.П., Левін
В.А., Грехем К., Бєлінський В.Г.
Темою даного дослідження є не менш відомий роман Елінор Портер «Полліанна» .Вперше книга була
опублікована у 1912 році і була розрахована на дитячу аудиторію. Але, на диво, стала неймовірно популярною і
серед дорослих. Доволі часто літературні персонажі уособлюють у собі збірні риси, які знаходять відображення
у реальному житті. Так і і’мя головного персонажа знайоме деяким людям не стільки за твором, як завдяки
терміну «принцип Полліанни», який описали психологи Матлінг і Станг , згідно з яким люди схильні в першу
чергу сприймати позитивну інформацію [5]. У нашій роботі ми розглянемо чи є підвищений оптимізм ознакою
інфантилізму, або це життєва необхідність кожного з нас.
На жаль , не дивлячись на всю свою популярність, на російською мовою твір був перекладений лише у
1992 році, в результаті чого доволі-таки мало дослідників займались вивченням цього роману. Тому для
українського читача такий персонаж як Полліанна є майже невідомим, що і робить тему нашого дослідження
актуальною.
На долю 11-річноїсироти випало безліч незгод. Спочатку дівчинка втратила батька й матір, потім її
удочерила сувора тітка, яка все робить тільки через«почуття обов’язку», а потім трапляється нещасний випадок
– її збиває машина. У Полліанни пошкоджений хребет і вона більше не може ходити. На перший погляд,
здається, що автор безжально поводиться зі своєю героїнею, але Е. Портер робить це лише для того, щоб
показати нам неймовірну силу людського духу, здатного подолати будь-які життєві складнощі. До того ж,
перед смертю батько навчив дівчинку так званій «грі у радість», суть якої полягає у пошуках позитивної
сторони у будь-якій ситуації. Тому саме завдяки їй дівчинка здатна радіти тому, що інші вважають покаранням,
і навіть у сумних подіях знаходить привід для подяки долі. Заміть ляльки присали милиці – добре, що вони не
знадобляться...[3] Це і є принципом позитивного мислення.
Та, по суті, Полліанна – зовсім не унікальний феномен. Від народження діти – безпосередні , вірять у
чудеса,готові до нового і вміють радіти дрібницям. Проблема полягає в тому, що бурхлива радість дитини рідко
зустрічає розуміння дорослих. І, як результат, готовність до бачення позитивних моментів блокується у нас з
дитинства. В першу чергу ми втрачаємо довіру до світу. Те, що є за своєю природою прекрасним, стає
небезпечним для нас.
У ПаулоКоельо є таке висловлювання, яке свідчить, що якщо тищось дуже хочеш, то увесь всесвіт
буде сприяти тому, щоб твоє бажання здійснилось. Відомий фізик Арнольд Мінделл називає це явище «само
відбиваючою тенденцією Всесвіту»[2].
Отже, ми бачимо, шо життєва філософія Полліанни не має нічого спільного з ілюзіями . Жити в радість
зовсім не означає ігнорувати життєві труднощі. Людина, яка орієнтована на позитивні емоції, не дивиться на
світ через рожеві окуляри, вона просто робить акцент на позитивних аспектах життя. Сама героїня роману
казала, що, коли шукаєш, чому можна радіти, на інше просто не залишається часу[3].
Більш того, радість здатна змінити оточуючий світ. Чим більше людей у вашому оточенні живуть
легко та радісно, тим більша ймовірність, що і ви налаштуєтесь на цю хвилю. Це ми можемо побачити і у
романі. Дівчинка в прямому сенсі цього слова заражає всіх своєю життєрадісністю.Отже, можна стверджувати,
що твори дитячої літератури, зокрема роман «Полліанна» є своєрідним підручником життєвої психології , яка
вчить читачів як бути щасливим, як привернути до себе людей і як, будучи самотнім та нещасним, вірити в
себе і радіти кожному дню.
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ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ В ТВОРАЇ О. ДЕ БАЛЬЗАКА
«ШАГРЕНЕВА ШКІРА» Й ОСКАРА УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»
Ковтун О.В., студ.,
Науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проблема деградації особистості завжди привертала увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних
письменників і досі займає центральні позиції в літературній творчості низки авторів, чим і зумовлена
актуальність цієї теми. Дана робота покликана через своєрідність проблематики вищезазначених творів
привернути увагу сучасного читача до умов, які призводять до деградації особистості, руйнують її духовний
потенціал, і тим самим визначити цінності, які спонукають людину до самовдосконалення, виявити роль
релігійної моральності, підкреслити особливу цінність краси загалом і природи зокрема, як духовного
орієнтиру в житті людини.
Небезпека духовного падіння особистості як непомітний для самої людини процес був висвітлений
письменниками різних періодів, у тому числі в двох творах романного жанру найбільших представників
західноєвропейської літератури ХІХ століття: Оноре де Бальзака «Шагренева шкіра» і Оскара Уайльда
«Портрет Доріана Грея». У різні часи дослідники нерідко проводили паралелі між даними романами, але якщо
розглянути іх дещо ближче, можна помітити й суттєві відмінності. Так, Рафаель одержимий визнанням
суспільства і багатством, а Доріан – палкий прихильник гедонізму, який проголощує культ насолоди.
Роман «Шагренева шкіра» присвячений одвічній проблемі зіткнення молодої недосвідченої людини з
розбещеним соціумом. Письменник підкреслює, що в післяреволюційному французькому суспільстві
честолюбні бажання природно виникають у молодої людини, і хлопця охоплюють бажання слави, багатства,
любові прекрасних жінок. Автор не ставить під сумнів законність і цінність усіх цих прагнень, а приймає їх як
даність; центр проблематики роману зміщується в філософську площину: яка ціна, яку людина має заплатити за
здійснення його бажань?
Отже, герой не витримує випробування шагреневої шкірою, оскільки як особистість не доріс до свого
талісмана. Побажавши мати мільйони і отримавши їх, Рафаель, колись одержимий великими задумами і
благородними устремліннями, миттєво перетворюється. Прагнення людини, а також її спосіб життя ведуть або
до розширення свідомості або до його звуження. Загострений інстинкт самозбереження, егоїзм в одній з
найбільш виражених форм змусив Рафаеля перекреслити все, що становило для нього найвищу цінність: світ
належав йому, він міг все, але більше не бажав нічого [2].
Бальзак розповів сумну повість про розбещення юної душі. Багато в чому його розповідь відгукується
на сторінках Уайльда. Історія падіння молодого аристократа Доріана Грея, розбещеного великосвітським
циніком лордом Генрі, дещо нагадує історію Рафаеля, демоном-спокусником якого стає антикварник. Доріан
сходить – або опускається – від життя до мистецтва і від нього назад до життя. Художник створив прекрасний
портрет, але цей же портрет породжує жахливе чудовисько, яким стає юна особистість. Ні порочний спосіб
життя, ні час не відбиваються на зовнішності Доріана. Трагічна суперечність життя хлопця в тому, що він,
бажаючи наповнити своє життя прекрасним, робить його потворним і жахливим. Піддавшись впливу лорда
Генрі, він вірить, що немає іншого шляху до щастя, ніж через насолоду. Доріан Грей живе лише відчуттям своєї
краси, поклоняючись їй, як кумиру. Він вважає, що саме так досягне насолоди у служінні красі. Засвоївши
філософію «нового гедонізму», герой втрачає будь-яке уявлення про добро і зло, зневажає християнську
мораль.
Таким чином, портрет Доріана Грея – це портрет його душі, інструмент злочинів грішника. Таким же
інструментом для Рафаеля є фантастичний шматок шкіри – символ його морального зубожіння. «Шагренева
шкіра» і «Портрет Доріана Грея» – два романи, які оповідають, якщо говорити узагальнено, про протиборства
добра і зла, світла і темряви, пороку і моральності. Як Бальзак за допомогою елементів фантастики зміг
відобразити через одну особу Рафаеля все французьке суспільство, так і Оскард Уайльд на прикладі свого твору
показує до чого призводить аморальність і відмова від моралі. Доля героя – доля цілого покоління, що пройшло
через кілька воєн шляхом знецінення людських чеснот, що призвело світ і суспільство в 21 столітті до
глобальної катастрофи душі. І тільки якщо наблизити ракурс аналізу творів, можна помітити і деякі відмінності
в розглянутих проблемах, і унікальність художнього методу, але в загальному сенсі – це сцена боротьби
моральності й аморальності, встановлення життєвих цінностей і їх знецінення.
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ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В ЛІТЕРАТУРІ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ
ГІ ДЕ МОПАССАНА «ЖИТТЯ»
Козловська Д. В., студ.
Науковий керівник Ануріна І. С., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Створення художнього образу в літературі є найважливішою частиною сюжету, бо саме образ
персонажу дає змогу читачеві поринути у світ письменника та відчути ті ж самі почуття, що й герої.
«Художній образ – це конкретна, але водночас й узагальнена картина життя людини, яка була створена
за допомогою вимислу і яка має естетичне значення» [1]. Він не тільки відтворює реальний предмет або явище,
але й перетворює дійсність за допомогою авторської фантазії; не стільки копіює дійсність, скільки передає
найголовніше та найсуттєвіше. За допомогою таких художніх засобів, як мовна та авторська характеристика
героя, підтекст, портрет, пейзаж, деталь, символ та інтер`єр, ми можемо спостерігати цілісну картину, яка
постає перед очима читача через фантазію автора.
Наразі ця тема надзвичайно актуальна в літературі, бо саме створення художнього образу лежить в
основі процесу донесення головних думок автора до його читачів, змалювання художнього світу, який існує в
голові письменника. Мета цього дослідження – встановити, як саме вищезазначені засоби використовуються
письменником на прикладі роману Гі Де Мопассана «Життя».
У своєму творі автор часто зображує пейзаж з метою передати внутрішній стан персонажів або
настрою, з яким той чи інший герой сприймає певні події. На початку роману ми можемо виділити приклад
опису пейзажу, використаний для опису внутрішнього стану головної героїні на ім’я Жана. Дівчинка
зіштовхується з дорослим життям та не має чіткого уявлення, що саме її очікує попереду. Отже, опис дощу
відображає хвилювання та напругу дівчини перед тим, що чекає її в майбутньому: «Уложив чемоданы, Жанна
подошла к окну; дождь не преставал. Всю ночь стекла звенели и по крышам стучал ливень. Нависшее,
отягченное водою небо словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая ее в кашу, растворяя, как сахар» [2, с. 5].
Автор майстерно описує зовнішність своїх персонажів, підкреслюючи риси, притаманні їх характерам.
І знову на початку твору Гі де Мопассан описує головну героїню, надаючи своєму читачу уявлення не тільки
про зовнішні риси молодої дівчини, але й про певні особливості її поведінки: «Она была высокого роста, с
развитой грудью и гибкой талией. Ее чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал
кругом нее радость» [2, с. 7].
Іноді можна відслідкувати підтексти, тобто те, що не було відкрито, але демонструє ставлення самого
автора до подій або до героїв. Інтер’єр не тільки зображує звичне середовище, де мешкають люди, але й
допомагає зрозуміти та виділити притаманні героям звички, зобразити внутрішній стан або схильність до
ведення певного стилю життя. Прикладом може слугувати зміна житлових умов дівчини, а пізніше – жінки,
протягом усього роману, де ми бачимо чергування її звичок, інколи пригнічений внутрішній стан. Зміна житла
дає змогу визначити зміни стилю життя героїні, яка протягом всієї історії постає перед читачем в нових
образах. З квітучої юної дівчини вона перетворюється на жінку з важкою долею, що прослідковується в такому
описі: «Она ходила в полном одиночестве по огромному молчаливому замку, точно по кладбищу. Вся ее жизнь
бsла погребена здесь. Она спустилась в гостиную. В ней было темно, так как ставни были закрыты, и прошло
несколько минут, прежде чем она смогла что-либо различить» [2, с. 344].
До деталей письменник ставиться дуже обережно, підкреслюючи тільки те, що може дійсно зачепити
увагу читача, як наприклад, той момент, коли Жана увійшла до горища. Кожна річ, яка лежала, там була
описана з уривків пам’яті героїні, і до кожної було особливе ставлення. Цей момент викликає в читача глибокі
емоції співчуття, але автор всього-на-всього описав старі, забутті речі, які жінка випадково знайшла в будинку.
Такі деталі підсилюють та загострюють сюжет, даючи змогу обміркувати той чи інший фрагмент та зрозуміти
задум письменника.
Таким чином, Гі де Мопассан вміло маніпулює емоціями читачів, викликаючи в одних радість, в інших
– сум та співчуття, використовуючи художні образи. Тобто художній образ є важливим елементом літератури,
за допомогою якого можна зрозуміти та поринути у світ, створений на сторінках книжок, а також отримати
цілісну картину почуттів персонажів. Він допомагає письменнику виконати головну ціль кожного митця –
передати власну думку й розкрити ключові аспекти своєї роботи, а отже, саме від створення вищезазначених
образів залежить успішність автора як серед читачів, так й у втіленні власних ідей та міркувань.
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ЛЕКСИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ГАЛУЗІ БУДІВЕЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ
Кондратенко Д. А., студ.
Науковий керівник Ануріна І. С., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Термінологія – це сукупність термінів (слів та словосполучень) спрямованих на точне вираження
спеціальних понять якось галузі науки або техніки. Науково-технічна комунікація як процес використовує
терміни в якості когнітивно-інформаційних моделей, співвідносними з поняттєво-концептуальною і предметнотематичною сферами відповідних сфер науки, техніки, виробництва тощо. Лексичні труднощі науковотехнічного перекладу найчастіше виявляються у таких аспектах, як: «багатозначність слів (термінів) та вибір
адекватного словникового відповідника або варіанту перекладу слова (терміна), особливості вживання
загальнонародних слів у науково-технічних текстах, правильне застосування того чи іншого способу перекладу
лексики, визначення межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій, переклад термінівнеологізмів, абревіатур, такі «фальшиві друзі» перекладача, як псевдоінтернаціоналізми, лексикалізовані форми
множини іменників та терміни-омоніми, етноспецифічна лексика та етнонаціональна варіантність термінів,
іншомовні слова і терміни у науково-технічних текстах, різного роду власні імена і назви (фірм, установ і
організацій) тощо».
Зрозуміло, що переклад будь-якого тексту, особливо технічного потребує обізнаності в галузі й
орієнтування в термінології рідної мови. Важливо звертати увагу на контекст, адже між ним та терміном існує
нерозривний зв’язок, який допомагає виявити значення слова. А. Я. Коваленко визначає два етапи в процесі
перекладу терміну: перший етап – з’ясування значення терміну в контексті, другий – переклад значення рідною
мовою.
Лексичні одиниці при перекладі розділяються на два типи: 1) одиниці, що мають еквівалент у мові
перекладу: die Schwenkbereich – підкранове поле, 2) безеквівалентні одиниці. Прикладів можна навести безліч,
адже фахові тексти німецькою мовою у галузі будівельної техніки здебільшого мають таку ознаку.
Одним з основних прийомів перекладу термінів є підбір еквіваленту, котрий найточніше співпадає зі
значенням слова. Еквівалентні одиниці також діляться на дві гілки: 1) одноеквіваленті, мають лише один
відповідник: die Radmutter – гайка кріплення колеса; Not-Aus-Druckknop – кнопка аварійного вімкнення;
2) багатоеквівалентні, логічно, мають два або кілька еквівалентів: die Kalotte – лунка, ковпачок, кульовий
сегмент, півсфера; die Lüftleitung – повітряний шланг, вентиляційна труба.
Лексичні трансформації застосовуються при перекладі науково-технічних текстів у тому випадку, коли
в вихідному тексті зустрічаються терміни з тієї або іншої професійної області, які відсутні в мові перекладу або
такі, що мають іншу структурно-функціональну впорядкованість у фаховій мові перекладу. Одним з основних
перекладацьких прийомів є калькування. Воно являє собою передачу комбінаторного складу слова, тобто
складові частини слова (терміну) або словосполучення передаються відповідними елементами мовою
перекладу. Основна маса німецьких термінів у галузі будівельної техніки утворені складанням основ, тому
бувають дво- чи трикомпонентні, і таким чином, перекладаються іменниковими словосполученнями. Так, цей
прийом найбільш поширений при перекладі багатокомпонентних термінів: die Kugelkupplung – кульове
зчеплення, die Kraftstoffleitung – бензопровід. Також одним з поширених прийомів залишається транс кодування,
тобто передача слова побуквено чи пофонемно мовою перекладу за допомоги алфавіту. Транскодування вміщує
в себе два поняття – транскрипцію та транслітерацію. Транскрибування фокусується на передачі звукової
форми слова при перекладі, наприклад: Korrosion – корозія. Транслітерація не часто використовується у
фахових текстах з будівельної техніки.
Конкретизація – це один з найпоширеніших типів лексико-семантичних трансформацій, який полягає в
тому, що одиниця перекладу широкого змісту передається одиницею конкретного змісту. Німецькі терміни,
утворені шляхом складання основ, при перекладі на українську мову набувають форми словосполучень:
der Mischergrill – захисна решітка, die Auflaufbremse – набігаюче гальмо для причепів. Генералізація допомагає
розширити значення. Це відбувається зазвичай тоді, коли рівень інформаційної впорядкованості в одиниці
оригіналу вищий, ніж рівень такої ж одиниці в мові перекладу, наприклад: die Ersatzteil – запасна частина; die
Fernsteuerung – управління на відстані. Інші типи трансформацій застосовуються у випадках, коли значення
терміну являється новим у мові перекладу. Так, експлікація використовується за необхідності пояснення
терміна: die Funktionskontrolle – контроль правильності функціонування, die Kunststoffbuchse – втулка з
полімерного матеріалу.
Очевидно, що найбільш широко використовуються прийоми підбору лексичного еквіваленту та
калькування при перекладі термінів з галузі будівельної техніки. Це можна пояснити кількома факторами.
Одним з них є те, що велика частина термінології зазначеної галузі складається з терміносистем суміжних
галузей, а також наук (наприклад, хімія, фізика), котрі пов’язані з нею. Другий фактор полягає в тому, що
багато термінів з галузі будівельної техніки являють собою складні слова, які можливо передати українською
мовою тільки за допомоги калькування.
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Науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день комп’ютерні ігри займають важливе місце у розважальній індустрії та масовій
культурі. Для багатьох представників молоді вони є важливою частиною дозвілля, деяким вони навіть замінили
фільми. Не так давно така заміна здавалася абсолютно неможливою через певні технічні фактори, проте
сьогодні графічна складова та відсоток різноманітних дій, які тепер контролює геймер, значно змінилися.
Сьогодні комп’ютерні ігри певних жанрів нерідко нагадують інтерактивні фільми, де геймерові надають вибір:
якої тактики дотримуватись, як виглядатиме персонаж (у RPG-іграх), чим завершиться закладена розробниками
сюжетної лінії.
Саме такий стрімкий розвиток індустрії відео ігор зробив надзвичайно актуальний їх переклад
звичайно питання локалізації завжди було актуальним з того моменту, як поширення відеоігор досягло
світового масштабу. Проте особливого значення воно набуло з появою тих ігор у яких існує вибір відповідей
для персонажу на питання або прохання NPS, надана можливість застосовувати різні тактики з якими,
відповідно, змінюється й кінцівка гри або окремого сюжетного квесту.
Локалізація комп'ютерних ігор – це переклад й адаптація контенту на мову ринку виходу компанії, з
урахуванням культурних і правових стандартів цільової аудиторії [2, с.219].Як побудований процес локалізації?
Спочатку йде аналіз матеріалів:на ранній стадії проекту фахівці визначають ділянки тексту, які необхідно
адаптувати для нової цільової аудиторії, у тому числі символіку, назви валют, географічні назви, імена власні,
національні свята й навіть імена персонажів. Другий крок - переклад текстів гри, який в ідеалі виконується
тільки носіями мови, які мешкають у країні цільової аудиторії та спеціалізуються на комп'ютерних іграх. Далі
перемальовування текстур і графіки, тобтодоопрацювання або повна зміна візуальних елементів гри, у разі
якщо вони не відповідають нормам країни або несуть небажаний зміст для цільової аудиторії. Наступним
кроком є дублювання і закадровий переклад відеороликів, що включає переклад й адаптацію тексту роликів і
підбір професійних акторів та дикторів для запису звукових доріжок, які точно відповідатимуть характеру
персонажів і гармонійно вбудуються в гру. І нарешті останній крок – тестування локалізованої версії гри.Це
важлива стадія підготовки гри до запуску, у ході якої виявляються і корегуються недоліки в текстах, графіці та
аудіо матеріалах [1, с.1882]. Проте важливим фактором є й безпосередня глибина локалізації. Вона буває:
паперова, поверхнева, економічна, поглиблена, надмірна та глибока. При виконанні паперової локалізації
перекладаються лише обкладинка, керівництво користувача та його обкладинка, реєстраційна картка, а також
інші маркетингові матеріали. При поверхневій локалізації додається ще й логотип та копірайт від видавництва,
а також деякі умови інсталяції. Економічна локалізація передбачає ще й переклад усих текстів гри, тобто меню,
випливаючих підказок та діалогів, статистики тощо. Починаючи з рівня поглибленої локалізації
перекладаються ще й весь аудіоконтент гри. А на наступних двох рівнях додаються адаптації графічних
складових (ігрові об’єкти та символіка) та сюжетні адаптації (зміни в ігровому сюжеті залежно від норм
законодавства країни збуту). Таким чином, починаючи з рівня економічної локалізації, користувач має
отримувати гру з досить детальним перекладом усього текстового контенту гри, зокрема ігрових діалогів.
Головною проблемою, з якою стикаються геймери, це не точність виконаного перекладу реплік, серед
яких необхідно зробити вибір. Найпоширенішим явищем є плутанина між нейтральними та негативними або
між позитивними та байдужими варіантами реплік.
Яскравим прикладом таких перекладацьких недопрацювань є локалізація консольної гри у жанрі
інтерактивного кіно з елементами survivalhorror «UntilDawn», розробленою компанією SupermassiveGames. Сам
жанр даної відео гри передбачає режим ігрового виживання, де майже кожна деталь підпорядковується діям
геймера, й на кінцівку впливає кожен зроблений крок, відіграний діалог, обрана фраза. Саме тому неточності
при перекладі опціональних варіантів дій та відповідей виявили неабиякий негативний вплив на загальне
враження від гри в цілому. Адже існує величезна різниця між «unconfidentanswer», «friendlyanswer»,та
«peacefulanswer», та репліками що слідують за цими варіантами.
Прикладом значно якіснішої локалізації є ActionRPG гра «TheElderScrolls 5: Skyrim» розроблена
студією BethesdaGameStudio. Тут, не дивлячись на неймовірну велику кількість діалогів з NPS, відкритий
ігровий світ та незліченні квестові лінійки, неточності при перекладі реплік дуже рідкісне явище, але таки
присутнє. Хоча в даній відео грі ці неточності зазвичай проявлялись у вигляді двох нейтральних реплік замість
декількох з різним емоційним забарвленням. До того ж обраний варіант хоч і впливав на загальний хід ігрового
процесу, але цей вплив усе одно був не таким кардинальним як у грі жанру survival.
Проте існують відео ігри з досить містким наповненням і при цьому дуже якісною локалізацією.
Прикладом такої гри є «DeusEx: Mankind Divided» – шутер від першої особи з елементами рольової гри та
стелс-екшену, розроблена канадською компанією Edios Montreal. Локалізацію даної гри для країн СНД
виконала компанія «Бука» і зі своєю роботою вони впоралися на відміно. У «DeusEx: MankindDivided» немає
жодної опціональної репліки яка б не відповідала подальшим наслідкам її вибору, жоден нейтральний,
позитивний чи негативний варіант не втратив свого відтінку після опрацювання перекладачами. Отже дана гра
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є блискучим прикладом якісної та кропіткої роботи перекладачів, завдяки якій геймер не втрачає даного
розробниками права вибору й отримує від проходження лише задоволення.
Таким чином, проаналізувавши переклад трьох різних відеоігор, бачимо, що основною запорукою
якісної локалізації є тісна співпраця перекладачів й розробників, а також висока обізнаність перекладачів щодо
особливостей гри, над перекладом якої вони працюють, та щодо відеоігор як особливого виду медіа тексту
загалом. Отже, у висновку можна відзначити, що внесок перекладачів у розвиток індустрії відеоігор важко
переоцінити. Питання якісної локалізації завжди залишатиметься відкритим. Саме тому важливо аби
перекладом займалися насправді кваліфіковані та відповідальні спеціалісти.
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НІМЕЦЬКОМОВНІ ВІЙСЬКОВІ ТЕРМІНИ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
Курка Д.В., студ.
Науковий керівник Ануріна І.С., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На теперішньому етапі свого розвитку Україна має широкий діапазон тісних зв`язків з іноземними
партнерами в сфері оборони, тому доречно говорити про міжвідомчу та міжвійськову фахову комунікацію.
Метою дослідження є аналіз перекладацького аспекту німецьких військових фахових термінів в
українській мові на прикладі документів, що використовують у фахових текстах військової справи документів
Бундесверу щодо проведення спецоперацій згідно договору з НАТО та військово-політичної стратегії
«Weißbuch 2016».
Військова лексика включає військову термінологію, до якої належать науково-технічні терміни, що
вживаються у зв’язку з військовими поняттями та емоційно забарвлені елементи військової лексикону. У своїх
дослідженнях І.М. Матюшин розуміє [2] під військовим терміном лексичну одиницю, яка виконує функцію
певного референта військової справи у сфері офіційної військової комунікації.
Військову лексику прийнято поділяти на три групи: військову термінологію, що позначає поняття
пов’язане з військовою справою, збройними силами, способами ведення збройної боротьби; військово-технічну
термінологію, що охоплює науково-технічні терміни й емоційно забарвлену лексику (сленг), представлену
словами і словосполученнями, що переважно вживається в усному мовленні німецькомовних
військовослужбовців і є фактично стилістичними синонімами відповідних військових термінів.
Щодо перекладу, то у своїй роботі Д. А. Іванькович пише [1], що більшість військових термінів
зафіксовано у військових і технічних двомовних словниках, які можуть надати військовому перекладачеві
істотну допомогу. них залежить розкриття значення інших слів. Наведемо приклад: Ihr fällt mit der
Unterstützung für die Streitkräfte in den Einsatzgebieten eine wichtige Rolle zu [2, c. 31]. – Вони також виконують
важливу роль у забезпечені збройних сил в районі оперативної дії. У цьому випадку спостерігаємо звичний
приклад того, коли потрібно підібрати еквівалент в українській мові, а саме «збройні сили». Такі терміни не
створюють складнощів для перекладачів.
Зовсім інша ситуація складається тоді, коли доводиться перекладати складений багатокомпонентний
німецький військовий термін. Щодо такого терміна, то необхідно провести дослідження і зробити певні
лексичні трансформації а саме генералізацію та смисловий розвиток: Die Einsatzwehrverwaltungsstellen – місце
розташування штатних військових адміністрацій. Оскільки такий термін неможливо знайти у словнику, то
виникла необхідність створення терміну на основі його компонентів з використанням трансформацій. При
перекладі терміну у слові «stellen» використав додавання, тобто «місце розташування».
Далі при підборі відповідника необхідно було визначити співвідношення слова «Einsatz». Якщо
звернутись до словника, то до цього слова можна знайти багато відповідників, а саме «використання, участь в
бою, експлуатація, бойове використання». У цьому випадку ні один термін не відноситься до терміну
«Wehrverwaltung» сталий відповідник «військова адміністрація», тому як варіант перекладацького рішення
можна замінити слово «експлуатація» на «штатний» і в результаті отримуємо цілком зрозумілий термін
«місце розташування штатної військової адміністрації».
Посилаючись на підходи до перекладу німецької фахової військової термінології, які зазначені вище,
можна дати певні рекомендації, що допоможуть при перекладі тих чи інших термінологічних одиниць. Поперше, варто послуговуватись різними лексикографічними джерелами, фаховими посібниками, які можуть
розкрити повне значення військового терміна, та за потреби консультуватись з фахівцями певної галузі з метою
уникнення неадекватного перекладу термінів. Адже точність – це перша вимога у військовій сфері. По-друге,
при перекладі складних, багатокомпонентних термінів потрібно приділяти значну увагу структурно-змістовому
аналізу.
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ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇЇ
Лукашик Е. О., студ.
Науковий керівник Чрділелі Т.В., к.філол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Політика кожної нової епохи говорить своєю мовою, яка відображає реалії часу. Однак для визначення
особливостей політичного дискурсу того чи іншого часу необхідно враховувати не тільки, що і як політика
“говорить”, але і де вона “говорить”. Особливість сучасного політичного життя полягає в тому, що політики все
рідше cпілкуються з населенням безпосередньо, виступаючи в залах і на майданах, і роблять це через ЗМІ.
Тобто основним каналом здійснення політичної комунікації в сучасну епоху є мас-медіа. Їх особлива роль у
розвитку політичного дискурсу дає право багатьом дослідникам говорити про тенденції до зрощування
політичного спілкування з дискурсом мас-медіа [4, с. 82].
Останнім часом особливої популярності в якості середовища політичної комунікації набули соціальні
мережі, такі як Vkontakte, Facebook, Odnoklassniki, Twitter. Соціальні мережі приваблюють політиків, оскільки
вони здатні прибрати дистанцію між політиком і потенційним виборцем, чиновником і громадянином, також
дозволяють швидко реагувати на події у реальному часі й здійснювати швидкий рефреймінг змісту інформації.
Відсутність цензури, висока періодичність публікацій і різноманітний формат передачі інформації здатні
створити сприятливе інформаційне середовище для створення колективних ідентичностей та образів «своїх» і
«чужих» спільнот. Окрім того, за рахунок інтеграції ЗМІ та посадових осіб у соціальні мережі, вони стали ще і
задовольняти потреби своїх користувачів в інформації.
На сьогоднішній день така соціальна мережа, як Twitter (від англ. twit — цвірінькати, щебетати,) яка є
мережею мікроблогів, набула значної популярності серед політичних діячів. Завдяки ємним, миттєвим
повідомленням політики здатні з її допомогою інформувати аудиторію про свої ініціативи та заходи,
висловлювати власні думки та коментувати думки інших, давати оцінку подіям, цитувати тощо. Все це надає
можливість сучасним лінгвістам говорити про виділення нових жанрів соціальних мереж. Зокрема, лінгвіст
Т. Полякова виокремлює твіттінг як новий віртуальний жанр, основною комунікативною одиницею якого є твіт
– повідомлення у формі короткого тексту, обмеженого 140 знаками [3, с. 133] (рис.1)

Рисунок 1 – Твіт Корі Букера, мера міста Ньюарк (штат Нью-Джерсі)
Перший рядок містить елементи, що автоматично вводяться програмним забезпеченням: аватар
(графічне представлення користувача), що в жанрі твіттінг в політичній сфері, як правило, представлено
фотографію політичного діяча; ім’я (Cory Booker); @ + нік користувача (@CoryBooker); дата відправлення
повідомлення (Apr 3). Далі йде текст твіту. Також твіт може мати знак хештег (#), який позначає тематичне
слово і дає можливість перейти на стрічку повідомлень, яку присвячено обговоренню конкретних тем. У кінці
повідомлення можуть бути посилання на сторінку обміну фотографіями і відеозаписами. Так, основною метою
комунікації в досліджуваному жанрі є інформування політичними діячами користувачів про свої передвиборні
програми, особисті плани, а також апеляція до адресата з метою спонукати його до прийняття певної думки з
приводу обговорюваного предмета або до вчинення певної дії – усе це обумовлює домінування в жанрі твіттінг
інформативної й персуазивної функцій комунікації. Крім того, у твітах відзначено реалізацію сугестивної,
фатичної, експресивної і культуротвірної функцій [2, с. 55]
Авторський ідіостиль визначає вибір форми мовлення, яка в жанрі твіттінг у політичній сфері
представлена у формі монологу або діалогу (у його «відкритому» або прихованому вигляді). Адресатом, як
правило, виступає весь загал користувачів, підписаних на отримання повідомлень від певного політичного
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діяча (так званий колективний користувач), і зрідка – конкретний (одиничний) адресат. Твіти політичної сфери
характеризуються монотематичністю, на що вказує використання тематичних слів, позначених хештегом (#) (1)
[1, с. 163]:
(1) JohnMcCain @ SenJohnMcCain
My stmt today on President Obama ‘s record of cutting #Medicare to pay for #Obamacare – I had amd‘ t
trying to stop it http://t.co/Trxvy4QM
Відмітною рисою часу у жанрі твіттінг є одночасно синхронний і асинхронний характер комунікації;
наявність об’єктивного часу, що має умовну точку відліку (якою є вказівка у твіті часу, коли було створено
повідомлення); фактор комунікативного минулого виявляється у відповіді, підтвердженні, спростуванні
автором якихось висловлювань з боку адресата, а фактор комунікативного майбутнього – у виникненні у
користувачів відповідної реакції, а також дій-відповідей, пов’язаних із висловлюванням автора. Параметр місця
пов’язаний із ситуаціями використання досліджуваного жанру і обмежений сферою політики [1, с. 165].
Лексичні засоби представлені в жанрі твіттінг нейтральною лексикою, лексикою політичної
спрямованості, словами, що мають тільки емоційно- експресивне значення (Ummm, HaHa, Ha, Ugh, Wow, Ouch,
Heehee, Mmmm) (2) [1, с. 168]:
(2) Cory Booker @CoryBooker
Mmmm, mmmm good! Ur welcome! RT @Curtis_Edmonds: At @DinosaurBQ in beautiful downtown
Newark – thanks to @CoryBooker for the tip.
На морфологічному рівні жанр твіттінг представлено вживанням практично всіх часових форм
дієслова, найчастішими з яких є Present, Past і Future Indefinite, модальних дієслів, неособових форм дієслова,
конструкцій зі ступенями порівняння прикметників і прислівників (3) [1, с. 170]:
(3) CoryBooker @CoryBooker
It is me. My assistant could never be as corny as I often am (she is really cool). MT @she401k: Dou
personally tweet or is it an assistant?
Крім цього, у жанрі твіттінг у сфері політики можна виявити низку диференційних ознак, що
впливають на вибір автором мовних засобів при написанні твітів: 1) стислість повідомлень; 2) експресивність
твітів (використання вигуків, прикметників з позитивною оцінкою, виділення слів великими літерами,
вживання номінативних речень); 3) інтертекстуальність (використання цитат автора, іншого користувача,
прецедентних висловлювань); 4) персуазивність (вживання дієслів у наказовій формі) тощо [1, с. 171].
Таким чином, у сучасному світі політичний дискурс нaбувaє нaдзвичaйнoї aктуaльнoстi, а особливо
його репрезентація в засобах масової інформації. Твіттінг як один з нових жанрів інтернет-комунікації на
сьогодні є одним з найбільш затребуваних у сфері англомовної політичної інтернет-комунікації. Він являє
собою своєрідний віртуальний прес-центр зв’язку політичних лідерів із громадськістю. Дослідження
політичного дискурсу – досить новий спосіб вивчення політики, який вимагає вдосконалення методики та
вироблення універсальних і обгрунтованих з накової точки зору критеріїв суб’єктивної оцінки його тексту і
контексту.
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ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
Лукашик Е. О., студ.
Науковий керівник Кучеренко І.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сучасному етапі поширення Інтернет-комунікації призвело до формування специфічного мовного
коду («кібернетичного сленгу»), що зумовлює актуальність вивчення подібного питання у сучасному
мовознавстві. Зокрема, характерними ознаками німецької Інтернет-комунікації є інтердискурсивність,
віртуальність, дистантність, статусна рівноправність учасників, використання специфічної комп'ютерної етики
та певних тональностей спілкування. До мовних особливостей Інтернет-дискурсу в чат-спілкуванні відносяться
використання спрощеної граматичної структури речень, абревіатур, редуплікації тощо.
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Відмінна риса абревіації в електронному спілкуванні – скорочення слів, які часто вживаються в
розмовній мові, словосполучень і окремих речень. Іноді наслідком таких скорочень є послідовність літер, які
неможливо прочитати вголос, але вони і не призначені для такого читання. Якщо раніше зміст такого
повідомлення сприймався як головоломка і вимагав багато часу для його осмислення, то зараз зміст таких
абревіатур став добре відомий учасникам електронного спілкування і не потребує зайвого розумового
напруження [4, с. 76]. У більшості випадків шрифт інтернет-спілкування побудований на використанні
скорочених до абревіатур німецьких форм та фраз. П. Шлобінкі та П. Хандлер наводять німецькі приклади
таких акронімів: Gruß und Kuß „бувай, цілую”; jon – jetzt oder nie „зараз або ніколи”; mfG – mit freundlichen
Grüßen „з дружніи привітом [2, с. 148]. В Інтернет-комунікації існують також особливі абревіатури, які
базуються на принципі транскрибованої передачі інформації. A. Люччіні наводить декілька прикладів таких
скорочень: vl – faul „лінивий”; Q – Kuh „корова; b8t – beachte „зверни увагу” [3].
Для будь-якого акту комунікації важливі невербальні сигнали, такі як інтонація, жести, міміка, які
сприяють однозначності висловлення і запобігають непорозумінню під час спілкування. З метою надання
експресивності та емоційності повідомленню у чат-спілкуванні використовують графічні зображення, які
символізують емоції – емотикони та схематичні зображення людського обличчя – смайлики або емограми.
Наведемо приклади деяких найбільш розповсюджених смайликів та емограм: :-) Smilie (Smiley) – Lächeln
(Emoticon) – сміятися; :'-( Smilie – weinen (Emotikon) – плакати; (:-& Smilie – verärgert sein (Emoticon) –
бути розлюченим; :-е Smilie – enttäuscht sein (Emoticon) – розчарування; {(:-) Smilie – Toupeеträger (Emoticon) –
людина, яка носить перуку; o:-) Smilie – Engel (Emoticon) – ангел.
Аналіз скорочень, які використовуються в електронних текстах, дає підстави виділити ряд їхніх
функцій в електронному спілкуванні: 1) економія місця (часу перебування в мережі) та інформативна
компресія; 2) підвищення виразності тексту; 3) обмежувальна функція. Дуже часто учасники електронного
спілкування переносять в електронний дискурс уживання формул і різних символів, що дає змогу максимально
скоротити повідомлення, наприклад: GN8 - „Good Night” / „Gute Nacht” – на добраніч!; m/w? / mow? –
„Männlich oder weiblich?” – хлопець чи дівчина [1]. Як бачимо, наведені формули за допомогою
найрізноманітніших засобів передають фонетику живого мовлення. Іноді зустрічаються й такі комбінації
графем, що викликають певні труднощі прочитання у необізнаних користувачів чату: SP6FI6H – spezifisch.
Окрім економії місця, таке штучне кодування має також на меті вираження емоцій ті почуттів.
Проаналізувавши графічні особливості лексичних одиниць Інтернет-чатів, ми визначили, що
актуальною є тенденція до інтернаціоналізації електронного спілкування. Вона проявляється у використанні
міжнародних символів, які є зрозумілими молоді будь-якої країни. Такими універсальними символами є
емотикони, метою вживання яких є дублювання, доповнення або субституція вербальних засобів, що
використовуються під час електронного спілкування, та акцентування емоційного навантаження
висловлювання. Характерною рисою спілкування в Інтернет-чатах є широке вживання абревіатур.
Використання формул та символів дає змогу максимально стиснути обсяг повідомлення й посилити його
експресивність. Поруч із вживанням емотиконів для підсилення передачі почуттів часто використовується
передача фонетики живого мовлення.
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНСТРУКЦІЙ ДЛЯ МЕДИЧНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Мазур Д.Р., студ.
Науковий керівник Ануріна І. С., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ураховуючи специфіку медичних текстів, а саме текстів інструкцій для медичного застосування
лікарських засобів, перекладач повинен уникати будь-яких зауважень і доповнень до тексту. Не володіючи
достатніми знаннями в області медицини, перекладач повинен уникнути перекручування фактів при перекладі.
Таким чином, необхідно вирішити непросту задачу знаходження й використання потрібних елементів системи
еквівалентних одиниць. На основі цієї системи утворюються комунікативно-рівноцінні висловлювання у двох
мовах.
Інструкція для медичного застосування лікарського засобу – це основний документ для лікаря й
пацієнта стосовно лікарського засобу, в ній, з одного боку, повинні бути враховані всі особливості лікарського
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засобу при його профілактичному або лікувальному застосуванні, з іншого – вона, по суті, є юридичним
документом, який підтверджує відповідальність виробника/заявника за лікарський засіб щодо забезпечення
його правильного, безпечного, ефективного та найзручнішого застосування хворим [1, с. 3].
Для правильно перекладу необхідно досконало володіти знаннями з граматики й вузькоспеціальної
термінології, яка є найбільш широко представленим клас спеціальних термінів, що називають специфічні для
медицини знання, реалії, поняття.
Вузькоспеціальна термінологія вказує нам на загальну специфіку праці, у якій передбачається
наявність таких складових: самостійна сфера діяльності (медицина), обʼєкт діяльності (хвороба), субʼєкт
діяльності (пацієнт), засіб діяльності (медична техніка, інструменти) і продукт діяльності (стан здоровʼя
пацієнта).
Розглянемо класифікацію вузькоспеціальної медичної термінології:
1) терміни, що мають сферою діяльності називати проблеми, вирішенням яких займається медицина:
Die Chirurgie – хірургія, die Therapie – терапія, vorbeugende Behandlung – профілактичне лікування.
2) терміни, що мають обʼєкт діяльності: die Nierenerkrankungen – захворювання нирок.
3) терміни, що називають субʼєкт діяльності: der Arzt – лікар.
4) терміни, які називають продукти діяльності, що охоплюють широке коло результатів діяльності
різного роду: die Tetraziklinintoxikation – тетрациклінова інтоксикація, die Genesung – одужання.
Така класифікація термінології необхідна для приведення вузькоспеціалізованої лексики до єдиної
системи. З точки зору лексики, то в тексті часто зустрічаються числівники (50mg % von 1 bis 1,5cm). Умовні
скорочення (mg, cm), прислівники в ролі означення (die fehlende Symptomatic), складені іменники (der
Nüchfernblutzuckerwert, der Glukosezufuhr і т.д.).
Стосовно граматичного аналізу текстів інструкцій для медичного застосування лікарських засобів,
зазначимо, що найчастіше в німецькій мові вживаються спонукальні речення, дієприкметники в ролі означення,
складнопідрядні і складносурядні речення, пасивний стан, ступені порівняння прикметників, дієслова з
модальними значеннями, модальні конструкції haben/sein+zu+Infinitiv. Наприклад: Setzen Sie sich sofort mit
Ihrem Arzt in Verbindung, wenn Sie zu viele Xarelto Tabletten eingenommen haben. Wenn Sie die Einnahme einer
Dosis vergessen haben, holen Sie die Dosis nach sobald Sie daran denken. Ihr Arzt wird entscheiden, ob Sie enger
überwacht werden müssen oder ob die Behandlung geändert werden muss. Wie ist Xarelto aufzubewahren?
Для того, щоб досягти оптимального ефекту, кожен лікарський засіб, вітчизняний або зарубіжний, за
умов відповідної якості повинен бути застосований правильно. Для цього лікарський засіб повинен мати таку
супровідну документацію, яку споживач ліків (хворий) самостійно чи з допомогою лікаря міг би зрозуміти й
отримати вичерпну й достовірну інформацію щодо лікарського засобу. Саме такою повинна бути мета
перекладача під час перекладу. Отже, грунтовні знання лексики та граматики є запорукою точного та якісного
перекладу.
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Науковий керівник Ануріна І. С., викладач
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Розширення та якісні зміни характеру міжнародних зв’язків нашої держави, інтернаціоналізація ісіх
аспектів суспільного життя роблять іноземну мову необхідною в різних сферах діяльності людини. Вона стає
дієвим чинником соціально-економічного, науково-технічного й загальнокультурного прогресу суспільства.
Держава потребує спеціалістів зі знанням іноземних мов, готових до участі в міжнародному співробітництві.
Усе це зумовлює необхідність удосконалювати методи навчання іноземній мови.
За останні роки наше суспільство зробило значний крок уперед. Нові інформаційні технології істотно
вплинули на всю систему освіти, торкнулися її змісту, форм та методів навчання. Сьогодні використання
інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології
мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним,
комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним. Інтернет є дуже багатим джерелом
потенційних навчальних ресурсів [1].
Розглядаючи питання використання комп’ютера в навчанні іноземним мовам, можна виділити такі
позитивні моменти його впровадження:
 мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо та відео матеріали;
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дає можливість вчителеві застосувати індивідуальний підхід;
сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо
стосується їхнього особистого чи професійного життя;
 підвищує поінформованість щодо інших мов та культур;
 завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції;
 забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам учнів;
 пропонує автентичний і актуальний матеріал [2].
Наразі набирає популярності використання тандему – сучасного методу вивчення іноземних мов, що
дозволяє створювати мовні партнерства між людьми, що вивчають рідні мови один одного. Ідея створення
мовних тандем-партнерств вперше зародилася в Німеччині наприкінці 60-х, а потім поширилася в інші країни.
За такого методу спілкування може відбуватися при особистій зустрічі (face-to-face tandem) або віддалено (etandem) за допомогою програм для відео, аудіо-спілкування та передачі текстових повідомлень. Кожна реальна
чи віртуальна зустріч ділиться на два однакових проміжку часу, протягом яких учасники тандему спілкуються
спочатку однією, а потім іншою мовою.
В основі вивчення мов в тандемі закладено два принципи: взаємодія та автономія. Під взаємодією
розуміється, що кожен учасник тандему ділиться з партнером знаннями і надає йому підтримку та допомогу у
вивченні іноземної для нього мови. Ця взаємодія ефективна за умови, якщо обидва учасники тандему
проявляють взаємну зацікавленість. Автономія означає, що кожен з двох партнерів несе відповідальність за
своє навчання і сам визначає, чому, як і коли він хоче навчитися, і яку допомогу він прагне отримати від
партнера. Метод тандем дозволяє практикувати соціальні навички й отримувати відповідний зворотний зв’язок
від представника досліджуваної мови, брати участь в автентичній ситуації спілкування, у якій немає чітко
заданої теми й форми, оскільки учні повністю вільні у своєму виборі, а також можуть розвивати мовну
компетенцію й водночас розширювати загальний кругозір.
Спілкування за принципом тандему підходить для всіх, хто вчить або вже знає іноземну мову і хоче її
удосконалювати, а також готовий поділитися знаннями своєї власної рідної мови. Таким чином, сучасні
інформаційні технології є ефективним інструментом, що полегшує засвоєння знань, робить навчання
інтерактивним, комунікативно-спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним. Вивчаючи іноземну мову в
тандемі, представники двох різних культур і мов працюють разом, щоб підвищити свій рівень знань,
комунікативні та соціальні навички, дізнатися про життя й культуру один одного, обмінятися досвідом та
знаннями, а також безкоштовно й ефективно практикувати іноземну мову.
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КОНЦЕПТ BLOOD / КРОВ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
Падашуля К.В., студ.
Науковий керівник Чрділелі Т.В., к.філол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Останнім часом у лінгвістичній практиці все більше уваги приділяється дослідженню концептів.
В лінгвістиці і філософії "концепт" - це значення поняття, його зміст, сенс. Такі відомі науковці, як Н. Д.
Арутюнова, О. С. Кубрякова, З.М. Фрумкіна, Ю. С. Степанов, Д.С. Лихачов, А. Вежбицька тощо, визначають
концепт як набір смислів, якими оперує людина в процесі своєї ментальної діяльності і пізнання світу, та
уявлення, відповідно до яких концептоструктури стоять між словами та екстралінгвальною дійсністю, тож
концепти по-різному групуються і вербалізуються в різних мовах [4]. К. І. Мізін стверджує, що основним
репрезентантом національного культурного простору будь-якої лінгвокультури є така ментально-культурна
сутність, як концепт[3]. Стає очевидним, що концепт невід’ємно пов'язаний із мовною картиною світу, і тому
актуальним є проведення зіставного аналізу концептів як лінгвокультурних феноменів. Об’єктом нашого
дослідження є концепт BLOOD / КРОВ, який вивчається на базі мовних одиниць англійської та української
мов. Розгляд концепту як окремого і незалежного явища не має практичної цінності, доцільніше розглядати
його як об’єкт функціонування цілісної системи, так званого семантичного поля, яке, на думку Ю. Караулова є
головним змістовим елементом мовної моделі світу, а константи свідомості окреслюють межі концептуальної
картини світу [1].
На думку М. П. Кочергана, найефективнішим й найдоцільнішим є контрастивний аналіз лексичної
семантики з такими його етапами: 1)виділення лексико-семантичних полів і міжмовне зіставлення їх структури;
2)вивчення внутрішньопольових (синонімічних, гіперо-гіпонімічних, антонімічних і міжпольових зв’язків
(останні пов’язані з полісемією); 3)дослідження структури лексико-семантичних варіантів; 4)встановлення
внутрішньої форми слова і способів номінації; 5)виявлення стилістичних розбіжностей ті асоціативних
відмінностей [2].
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Доречним є звернення до гіпотези Сепіра-Уорфа, згідно якої люди, які говорять різними мовами, порізному сприймають світ і по-різному мислять. Зокрема, ставлення до такої фундаментальної категорії, як кров,
залежить від рідної мови індивіда; з мовних характеристик європейських мов (так званого
«середньоєвропейського стандарту») виводяться ключові особливості європейської культурної поведінки.
Основу понятійного складника концепту утворюють семантичні ознаки, що дають змогу протиставити
концепт слову. Внутрішній зміст слова – це сукупність сем та лексико-семантичних варіантів і емоційна
забарвленість
(конотація).
Внутрішній
зміст
концепту
–
це
сукупність
смислів,
організаціяякихсуттєвовідрізняєтьсявідорганізації сем і лексикосемантичнихваріантів слова.
Внутрішній зміст слова «blood» в тлумачному словнику вказується як «the red liquid that is sentaround
the body by the heart, and carries oxygen andimportant substances to organs and tissue, andremoves waste products…».
В українській мові основне значення слова «кров» подається як «червона рідина, яка, циркулюючи в замкнутій
кровоносній системі організму, забезпечує живлення його клітин і обмін речовин у ньому». Тобто, денотативне
значення обох слів в порівнюваних мовах майже не відрізняється. А от у внутрішньому змісті концептів
BLOOD / КРОВ помічаємо розбіжність у тому, що англомовні індивіди в першу чергу асоціюють даний
концепт із сімейними відношеннями, а представники україномовної спільноти розуміють в першу чергу під
поняттям «кров» поранення та втрати. Така розбіжність витікає із організації сем і лексико-семантичних полів
даних мовних одиниць.
Образний складник концепту – це характеристики предметів, явищ, подій, що відображені в нашій
пам’яті. Концепти зберігаються у нашій свідомості у вигляді образів, символів. Образність концепту зумовлена
його метафоричністю. Образний складник фіксує когнітивні метафори і тим самим підтримує концепт у мові й
свідомості. Наведемо приклад використання метафор, пов’язаних з концептом КРОВ в українській мові: кров
грає, кров кипить – приплив енергії, сил; кров застигає, в жилах холоне кров – відчуття страху. В англійській
мові подібне значення концепту BLOOD відтворюється у таких фразеологізмах, як «sb's bloodisup» – пристрасті
розгорілися, «make sb's bloodruncold» – налякати когось.
Отже, проблема зв'язку розуміння і відображення концептів у мові – це одна з центральних, найбільш
складних і спірних проблем в лінгвокультурології. Від її дослідження залежить побудова правильних та
ефективних стратегій спілкування між англо- та україномовними націями.
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ІДІОСТИЛЬ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА)
Панасенко Ю.В., студ.
Науковий керівник Артеменко Ю.О., к.філол.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Перекладознавство як наука невід’ємно пов’язана з особливостями відтворення стилістичних засобів
тексту та стилістики автора тексту оригінала. Адже важливим є не лише зміст твору, а й його оформлення,
засоби концептуально-експресивного вираження тексту рідною мовою. Кожен текст створюється в певних
історичних, соціальних та культурних умовах і, відповідно, має власний стиль. Адекватна передача образної
інформації художнього твору мовою перекладу, а також мінімізація втрат у процесі відтворення ідіостилю
автора в перекладі потребують прискіпливої уваги перекладачів і перекладознавців.
Основною метою художнього перекладу можна вважати збереження ідіостилю. Досі немає єдиної
позиції як у визначенні його характерних рис, так і у використанні єдиного терміна для індивідуальної
авторської манери писати (ідіостиль, ідіолект, стиль, індивідувальний стиль, стильова манера). Поняття
ідіостилю було введено у літературознавчий вжиток А.І. Єфімовим, який визначив його як індивідуальну
систему побудови мовних засобів, яка виробляється і застосовується письменником при створенні художніх
творів, а також як манеру вибору та використання слів [1, с. 29].
Відтворення ідіостиля автора тексту становить чи не найбільшу проблему для перекладача художньої
літератури. Від адекватності перекладу залежить повнота відображення індивідуального стилю автора
художнього твору. Перекладаючи художній твір, необхідно, перш за все, визначити особливості ідіостилю
автора, а саме: стилістичні прийоми, які він використовує, та стилістичні домінанти твору. Якщо перекладач не
буде враховувати особливості стилю твору та ідіостилю автора, то він не відтворить оригіналу в єдності його
змісту й художньої форми.
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Звернемось до ідіостилю Джоржда Орвелла. У своїх публіцистичних творах автор широко
використовує стилістичні прийоми, які тісно переплітаються та надають його текстам яскравості й
неповторності. Особливу увагу привертає прийом описової експресії, як, приміром, в ессе “The spike” (1931):
It was late-afternoon. Forty-nine of us, forty-eight men and one woman, lay on the green waiting for the spike to open.
We were too tired to talk much. We just sprawled about exhaustedly, with home-made cigarettes sticking out of our
scrubby faces.
Авторському стилю Джорджа Орвелла притаманне також широке використання таких засобів як:

синекдоха: Hey, pin, stretch out of the body! The through of peace is one of the dearest.

метафора: The paperweight was the room he was in, and the coral was Julia’s life and his own, fixed in a
sort of eternity at the heart of the crystal.

персоніфікація: The world began to look more cheerful.

парадокс: гасло WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH.
Особливістю творчості Джорджа Орвелла є створення ним «новомови» у романі “1984”, передача якої
потребує чіткого стратегічного підходу від перекладача. Спираючись на аналіз перекладів цього роману,
вітчизняна дослідниця І.М. Ребрій стверджує, що у випадку, коли апостеріорні лексеми створеної мови
складаються з морфем природної мови-донора, відносно них може бути застосований такий спосіб перекладу
як калькування, а в якості відповідників виокремлених складників використовуються словникові відповідники
морфем. Саме такий принцип відтворення спостерігаємо по відношенню до більшості одиниць новомови
Орвелла. Стратегією одомашнення новомови користуються перекладачі Д. Іванов та В. Недошивін, що можна
продемонструвати на таких прикладах: goodthinker – добродум, Minipax – Мінімир, Minitruthful – Мініправда.
Перекладач, обираючи такий шлях, будуватиме оказіональні відповідники вихідних одиниць, керуючись
прагненням не тільки еквівалентності, а й адекватності перекладу, що, зокрема, передбачає урахування законів
евфонії, тобто уникання складного для вимови нагромадження звуків. Щоб розкрити авторський задум
Джорджа Орвелла у повній мірі та зберегти закладений ним принцип конструювання «мови у мові», перекладач
повинен користуватися глобальною стратегією перекладу артлангів [2, c. 128-148].
Мова є вирішальним фактором у розкритті творчої індивідуальності письменника. Дослідження
ідіостилю наразі є важливою проблемою перекладознавства, адже метою адекватного художнього перекладу є
точна передача змісту тексту та збереження особливостей стилістики автора. При дослідженні ідіостилю
найважливішими є такі властивості мови як творчий характер, функціональна спрямованість, роль у
відображенні авторського бачення світу. Художній текст несе на собі відбиток авторських уявлень, концепцій,
досвіду, ціннісних орієнтирів та особистісних ознак, які є генетично, культурно та соціально детермінованими.
Це вимагає від перекладачів орієнтації на врахування екстралінгвістичних і культурологічних чинників
породження та сприйняття художнього твору.
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Науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розвиток технологій набув нових обертів, інтенсивно змінивши життя людини. Крім того з
глобальною інформатизацією набуває поширення відповідна фахова мова. За цих умов актуальність перекладу
англійських комп’ютерних термінів продиктована необхідністю перекладу супроводу IT-продукції. Як будьякий технологічний процес, IT-галузь потребує термінологічного забезпечення. Технічна документація повинна
розповсюджуватися на різних мовах, тому необхідно здійснювати так званий процес, під назвою локалізація.
Тема локалізації програмних продуктів залишається актуальною, що зумовлено постійним оновленням
та розвитком програмної продукції. Специфіку комп'ютерного дискурсу досліджували сучасні українські
лінгвісти І. Шуміліна, В. Мирошниченко, О. Галічкіна, проблему української термінології Т. Кияк, Б. Рицар,
Р. Мисак, І. Соколова, особливості україномовної локалізації К. Булаховський, Ю. Онищенко, Г. Зорін,
А. Міщенко, Л. Білозерська, І. Соколова, А. Піддубний. У Віснику Національного університету «Львівська
політехніка» у серії «Проблеми української термінології» вийшли публікації, які стосуються проблем та аналізу
україномовної локалізації продуктів Microsoft, термінологічних досліджень. Однак детальному аналізу повинні
підлягати й інші поширені в Україні прикладні програми, такі як текстові та графічні редактори, майстри
налаштувань, антивіруси тощо. Через відсутність єдиного глосарія комп’ютерних термінів, в Україні все ще
залишаються невирішені питання стандартизації україномовної ІТ-термінології та виконання якісної
локалізації.
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Локалізація визначається як процес адаптації програмного забезпечення до культури та реалії мови
перекладу. Тобто суть локалізації полягає у адаптації тексту, документації, графічних символів, таблиць тощо,
що належать до певної мови або культури, до іншої мови, враховуючи психологічні, релігійні, ідеологічні
особливості цільової мови [1]. Виокремлюють два рівні локалізації на рівні тексту: поверхова локалізація
(general localization) стосується мови й передбачає функціональну відповідність оригіналу й перекладу та
адаптацію перекладу для адресата: адаптація одиниць чужої метричної системи до національної, подання дат,
часу та чисел в тексті у формі, конвенціоналізованій в межах національної культури. Важливим є саме цей
рівень, бо локалізація відбувається на мовному рівні та граничить з перекладом. Другий рівень – глибинна
локалізація (deep localization), скерована на адаптацію тексту до специфічної для певної культури
ментальності, системи цінностей, конвенціоналізованих зразків поведінки у певній комунікативній ситуації [2].
Аналіз доводить, що терміноодиниці переважно мають складну форму, бо більш точно описують
процес або об’єкт та ширше розкривають поняття. Вони можуть бути як двокомпонентні, так і
багатокомпонентні, наприклад: search engine connection capabilities, login credentials. Термінологічні
словосполучення часто використовуються у вигляді абревіатур/акронімів. Акроніми є одним із видів економії
мовних засобів і сприяють компресії інформації на лексичному рівні. При перекладі скорочень важлива повна
передача семантичного та прагматичного значення терміна при розшифруванні та збереженні відповідного
акроніму. Для прикладу такі скорочення як LAN (local area Network), OS (operating system), CMS (Content
Management System).
Переклад технічного супроводу програмних забезпечень Sticky Password та Drupal дає змогу
проаналізувати терміни, які потребують адекватної передачі українською мовою. В даних текстах поширені
комп'ютерні терміни, які вже зафіксовані в українській мові та мають постійні відповідники, серед них:
username – ім'я користувача, mobile devices – мобільні пристрої, plugin – плагін. Вони у більшості випадків не
викликають труднощів при перекладі. Багатозначні терміни потребують підбору адекватного варіативного
відповідника. Наприклад, application – додаток, програма; login – логін, вхід, реєстрація. Можемо виокремити
також неперекладні терміни, мається на увазі повне копіювання англомовного написання терміну: як
правило це назви корпорацій, технологічних стандартів, операційних систем та програмних продуктів: Sticky
Password, Drupal, Wi-fi, Windows, Mac, Android, Microsoft, Linux.
Локалізація складний процес, тож для перекладача постає проблема відтворення семантики оригіналу.
Тому, перш ніж братися за переклад, перекладачу необхідно зібрати якомога більше інформації в сфері ITтехнологій, проаналізувати український стандарт комп'ютерних термінів, звернувши увагу на результати
локалізації Microsoft. Спеціаліст із локалізації має володіти перекладацьким професіоналізмом, знанням рідної
мови, оригіналу мови програми, комп’ютерної термінології та технічними нюансами [3].
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Науковий керівник Ануріна І. С., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Явище мовно-мовленнєвої економії і лінгвістична компресія як його прояв не є новим об’єктом
наукового інтересу у лінгвістичній літературі – воно приваблювало увагу багатьох дослідників. Проте
зацікавленість ним не зменшується й сьогодні. Тому актуальність дослідження визначається загальним
інтересом сучасної лінгвістики до вивчення особливостей компресії в різних функціональних стилях мовлення.
Потреба аналізу цієї проблематики продиктована не лише вузькоспеціалізованим лінгвістичним підходом, а й
сучасним станом суспільства, яке характеризується вибуховим розвитком інформації та нових технологій,
намаганням людини спрощувати своє життя та мову. І саме лінгвістична компресія у живому діалогічному
розмовному мовленні допомагає мовцю втілити найлаконічніші, але максимально насичені в інформативному
плані засоби для досягнення стратегічної мети комунікації.
Це поняття, такі науковці, як О. Аксенов, Ю. Власова, Г. Почєпцов, К. Сєрєдина, визначають як:
здатність однієї морфеми «поєднувати» всередині слова кілька категоріальних значень, використання стислих
синтаксичних конструкцій, супутнє явище синтаксичного розширення, процес породження економних
синтаксичних конструкцій. Але найбільш вдалим є визначення Б. Дюндика, адже воно повністю розкриває
зміст цього поняття. Компресія – це особливий вид перетворень, який ґрунтується на іманентних властивостях
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мовної системи та сприяє приведенню розгорнутих синтаксичних конструкцій до простішого виду, здатних,
проте, передавати й що передають той же обсяг інформації, що й повні розгорнуті конструкції.
Існує чотири види лінгвістичної компресії, а саме: фонетична – це стиснення фонетичного ладу в бік
його спрощення через редукцію, асиміляцію, випадання, злиття та інші процеси, приміром, такі скорочення як:
That’s; He’s; don’t/doesn’t. Проілюструємо випадок компресії на фонетичному рівні таким прикладом: “’Ow
come you di’n’t tell us ’oo you are, eh, Neville?” [3, с. 41]; лексична – це згортання інформації, шляхом вживання
одно морфемних слів або терміна без його визначення, дієслів з прийменниками у постпозиції, використання
сленгізмів, лайливих слів та фраз-кліше. Результатом операції компресування можуть бути такі терміни або
новостворені поняття, значення яких можна визначити тільки в тексті: “We’re attracted to the fight-or-flight
response” [1, с. 159] чи “I won’t have this namby-pamby, wishy-washy nonsense about not hitting people who deserve
it” [3, с. 24]; граматична – це стягнення її морфологічних та синтаксичних структур у більш компактніші
вирази. Відбувається цей процес, з одного боку, завдяки злиттю різних граматичних часів, ліквідації
відмінкової диференціації в системі особових займенників, використання скорочених форм службових слів, з
іншого, завдяки стисненню знакової структури через еліпсис, граматичну неповноту, синтаксичну асиметрію,
інверсію, а також застосування різних синтаксичних структур (типів речення), різновидів повторення та
паралельних конструкцій. Наприклад, “They’re all real outdoorsy” [2, с. 21]. Результатом граматичної компресії
можуть бути такі короткі речення, які, наприклад, при перекладі українською мовою довелося б
розшифровувати великою кількістю слів:“Good. Don’t.” He grinned; “You aren’t” [2, с. 92]; стилістична – це
компресування інформації, шляхом стилістичних прийомів і залежить вона від значення всього виразу, яке
змінюється в залежності від їх застосування на всіх інших мовних рівнях. Наприклад, символічність певних
звуків, гра слів, складно-утворені епітети, порівняння і гіперболи, асиндетон, парцеляція та умовчання.
Випадки стилістичної компресії ілюструють такі приклади: односкладні незавершені речення: “Because…?” [2,
с. 76] та речення, які раптом перериваються: “A no-account, good-for-nothing, lazy scrounger who – He was not,
said Harry suddenly” [3, с. 28].
Явище лінгвістичної компресії було розглянуто нами в широкому і вузькому сенсі, тобто як викликана
принципом мовної економії тенденція функціонування сучасної мови, що виражається в розмовному
діалогічному мовленні, а також як сукупність тих засобів, за допомогою яких компресія в широкому сенсі
досягається на кожному з мовних рівнів: фонетичному, морфологічному, синтаксичному, лексичному й
стилістичному. У ході дослідження ми дійшли висновку, що лінгвістична компресія відіграє значну роль в
оформленні структури висловлень в межах діалогічного розмовного мовлення, що пояснюється необхідністю
економічного подання інформації, обумовленого жанровими особливостями останнього.
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Безумовно, небагатьом випадає доля бути видатною фігурою літературного мистецтва, мати
колосальний вплив на формування жанру, смаки та світогляд сучасників і нащадків, а також створити власну
картину Всесвіту, що пошириться далеко за кордони власне літератури.
Саме таким був Говард Філіпс Лавкрафт, що присвятив життя розвитку фантастики та жахів,
написавши велику кількість праць, теми яких продовжуються послідовниками і в наш час. Вивченням значення
унікальних робіт автора займалося чимало критиків та письменників: Сунанд Тріамбак Джоші, Керрі Раймонд
Болтон, Лін Картер, Філіп А. Шрефлер, Дон Г. Сміт. Серед російськомовних дослідників слід виділити
письменника, літературознавця та окультиста Є. Головина [1].
Г.Ф. Лавкрафт – один із навідоміших митців і пропонентів напрямку weird fiction, твори якого виділено
в особливий піджанр лавкрафтівських жахів, де визначальною рисою є змалювання страху перед непізнаним на
противагу зображенню конкретної загрози або жахливих видовищ. Характерними для напряму є: косміцизм,
анти-антропоцентризм, загальна мізантропія, непрямі ознаки небезпеки, старомодний стиль письма,
безпорадність і безнадія, питання позбавлені відповідей, вразливість свідомості героїв, їхня усамітненість та
сумнівне походження. Постійне використання безособових речень, заплутаних фонологічних комплексів,
беззмістовних або багатозначних іменників також помітна риса творчості Лавкрафта. Унікальність саме стилю
Лавкрафта полягає перш за все на акцентуванні тривоги перед образами, описаними аморфно, проте із
зазначенням їх жахливої природи, оскільки, вважаючи страх екзистенційним явищем, автор зазначав, що саме
страх перед невідомим є найдревнішим та найсильнішим в історії людства. Безпричинний жах визнавався ним
головною та визначальною константою буття [4].
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Всі риси в тією чи іншою мірою згодом знайшли відображення у літературному доробку ідейних
послідовників.
Творча спадщина Лавкрафта стала прообразом стилю американської неоготики 1910-30-х років,
зробивши митця знаковою фігурою у переході від містичної літератури XIX сторіччя до сучасної хорорлітератури.
Ще за життя Говард Лавкрафт отримав таких наслідувачів своєї творчості, як Август Вільям Дерлет головний видавник і літературний послідовник Лавкрафта, написав значну кількість продовжень Міфів Ктулху,
Френк Белнеп Лонг - близький друг та учень Лавкрафта, автор декількох ранніх ранніх робіт, що належать до
Міфів, зокрема "Пси Тіндала", Кларк Ештон Сміт - запозичив використання містики та підкреслене зображення
потворності смерті,Роберт Альберт Блох - великий шанувальник творчості Лавкрафта, автор роману «Психо»,
майстерно викориристовував прийом нагнітання тривоги.
Після публікації протягом 1950–1960-х років небачених раніше творів, статей, есе та листів Лавкрафта,
був започаткований так званий «лавкрафтівський ренесанс», за якого про письменника дізналась широка
публіка. Завдяки популяризації творчості, до лав послідовників додалися такі автори як Ремсі Кемпбелл, Брайан
Ламлі – доповнив цикл Міфи Ктулху декількома власними працями, Колін Генрі Вілсон – багатьма
англомовними критиками вважається найвеличнішим майстром жанру рівня Лавкрафта, Лін Картер – автор
великої кількості творів серії Міфів, Ніл Ґейман, Стівен Кінг – запозичив зображення непізнаного потойбічного
зла і звернення до космічної тематики.
Значної популярності Лавкрафту додали його літературні містифікації, найвідоміша з яких гримуар
Некрономікон. Деякі згадані, проте позбавлені детального опису в оригінальних творах автора книги, були
пізніше навмисне написані його послідовниками, наприклад «Книга Ейбона». Задля створення ілюзії
достовірності поруч із вигаданими було вказано багато справжніх гримуарів, алхімічних трактатів, творів
інших авторів.
Елементи міфології Лавкрафта значною мірою вплинули на деякі езотеричні культи, релігії а також
окремих осіб, пов'язаних з подібними практиками, таких як Кеннет Ґрант, Мішель Бортьо (практик
«Гностичного Вуду», майстер «Культу Чорної Змії» та керівник «Монастиря Семи Променів»), Вілбур Ветлі,
Майкл Аквіно (засновник сетіанства), Стівен Ґрінвуд (засновник «Езотеричного Ордену Дагона»).
За словами Керрі Болтона, Лавкрафт страждав від гострого комплексу неповноцінності, і це не
дозволяло йому особисто перейти безодню протягом свого життя. Він залишився відлюдькуватим та самотнім
письменником, і зберіг раціональну, скептичну позицію щодо Всесвіту, незважаючи на проблиски локацій та
сутностей потойбіччя, пізнаних ним у снах [2]. Чим регулярнішим ставав його внесок у розвиток журналу
«Weird Tales», тим більше зростала внутрішня цілісність і взаємопов’язаність міфології, створеної шляхом
літературної реалізації снів та інтуїтивних імпульсів автора. Письменник свідомо відкидав усе, пов’язане з
містикою, і розглядав Всесвіт як механізм, утім, цікавився не лише наукою, але й древньою історією та
міфологією. Лавкрафт – раціоналіст та матеріаліст – вважається своїми окультними послідовниками тим, що
можна назвати «шаманом мимоволі» – візіонером, чия здатність зв’язуватися з жителями астральних чи
підсвідомих областей шляхом снів є такою ж легітимною, як і свідомий зв’язок з потойбіччям, що реалізується
окультним практиком.
Цілком природно, що міфологія Лавкрафта вплинула на музичний світ, надихаючи безліч гуртів, таких
як Nox Arcana, Metallica, Lustmord, Catacombs, Therion, Septic Flesh, Sulfur Aeon, Grond та багато інших.
Всесвіту, створеному уявою письменника, цілком присвячена творчість британського хеві/дум-метал гурту
Arkham Witch. Гурт жанру психоделік-рок «H.P. Lovecraft» в 1967 році одним з перших використав тематику
творів Лавкрафта у власній творчості. Переважна більшість музики, натхненної його творами, належить до
напрямів дарк-метал, дез- і дум-метал та дарк-ембіент, значною мірою завдяки похмурій атмосфері жаху і
безнадійності, а також ідеї незначущості людського існування (антиподу поняття телеології), що співпадає з
основними типами ідеології цих напрямів.
Ідеї Лавкрафта були втілені у численних настільних іграх, особливо яскраво серед настільних
рольових. Однією з перших, що повністю спираються на сюжети автора, вважають Call of Cthulhu, випущену в
1981 році. Протягом 1990-тих та 2000-них років,у період росту популярності ігор такого типу,вийшли: Arkham
Horror; Mythos; Cthulhu Live; Delta Green; Call of Cthulhu, Collectible Card Game; Cthulhu 500; Call of Cthulhu:
The Card Game; Trail of Cthulhu; CthulhuTech; Elder Sign; Mansions of Madness; Eldritch Horror.
За мотивами творчості Лавкрафта створено багато сучасних відеоігор: Alan Wake, Alone in the Dark,
Quake, Amnesia, Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, Penumbra, Dead Space, The Vanishing of Ethan Carter,
Bloodborne, Darkest Dungeon та інші.
Кожне культурне явище залишає відбиток також на світлій стороні свідомості, адже гумор є
невід'ємною частиною світосприйняття людини. Таким чином, персонажі творів Лавкрафта (пантеон Древніх і
особливо Ктулху) отримали значний вплив на гумористичний аспект масової культури, зокрема почали широко
використовуватися в інтернет-жартах, коміксах (наприклад сатиричному веб-коміксі "Unspeakable Vault (of
Doom)" французького художника Франсуа Лоне, що пародіює Міфи Ктулху) та мемах, займаючи важливе місце
серед інтересів сучасних поколінь.
На нашу думку, офіційний перелік не враховує численних фанфіків за творами Лавкрафта, а також
аматорських літературних робіт, що можуть становити певний інтерес, проте залишаються невідомими
широкому загалу. Також слід звернути увагу на величезну кількість робіт сучасних художників, натхненних
надзвичайними ідеями автора, що можна побачити на багатьох інтернет-ресурсах, іміджбордах та порталах, на
кшталт deviantart aбо Pinterest.
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Г.Ф. Лавкрафт є творцем величезного культурного пласту, значення якого для мистецтва і популярної
культури можна порівняти з культовим Легендаріумом Р.Р. Толкіна. Попри це, вказані автори вивчали вплив
Лавкрафта на жанри і течії, породжені XX сторіччям, а тим часом проблеми поширення та розвитку його ідей у
культурному середовищі сторіччя ХХI залишаються малодослідженими, оскільки мережа Інтернет, соціальні
сервіси та інші веб-ресурси використовуються порівняно невеликий проміжок часу.
Кількість російських та українських досліджень спадщини Лавкрафта поки що незначна, в основному
це передмови до зарубіжних видань, а також статті. З іншого боку, потенційний об'єм інформації для вивчення
вже важко виміряти,що становить певні труднощі, проте відкриває широкі перспективи для майбутніх
досліджень.
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ГІПЕРТЕКСТ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ В РОМАНІ МИЛОРАДА ПАВИЧА «ХОЗАРСЬКИЙ
СЛОВНИК»
Семенова О., студ.
Науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Епоха постмодернізму збагатила світову літературу новими оригінальними творами з незвичайним
викладенням змісту, який переповнений цитатами ,метафорами ,іронією. Постмодернізм розуміємо як
світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття XX ст. приходить на зміну модернізмові. Цей напрям
– продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування світогляднофілософських, економічних, політичних систем [2]. Постмодернізм виголосив вичерпаність креативної функції
мистецтва , натомість утвердивши його інтертекстуальну природу. Більше того, у постмодерних творах великий
інтерес становить ще й сукупність індивідуальних явищ та ознак , що стоять поза текстом і визначають його.
Насамперед, це динаміка , змінність тексту, який є своєрідним діалогом автора і читача, їх співтворчістю.
Нелінійне (гіпертекстове) письмо є атрибутом літератури даного періоду, це й становить предмет нашого
дослідження. Об’єктом дослідження є роман Милорада Павича «Хозарський словник».
Р.Барт , Ж.Дерріда, Ж.Дельоз, Ж.Бодіяр, Ц.Тодоров , Ю.Крістева , Ф.Гваттарі та ін. вчені розглядали
постмодернізм з позицій постструктуралізму, пізніше з’явилися праці російських (Ю.Тинянов, І.Смирнов) та
українських (Д.Затонський) критиків. Але таке складне явище як постмодернізм постійно потребує нових
тлумачень, постмодерні твори мають багато варіантів прочитань, по суті своїй є багатошаровими і
багаторівневими. У цьому й полягає актуальність дослідження.
Метою дослідження є з'ясування особливості форми організації тексту роману Милорада Павича
«Хозарський словник», де його одиниці представлені не в лінійній послідовності, а як система явно вказаних
можливих переходів, зв'язків між ними, тобто гіпертексту. Гіпертекстова література – різновид літературного
мистецтва, яка характеризується нелінійною подачею тексту, що зумовлює велике розмаїття прочитань одного
й того ж літературного тексту. Гіпертекстова література є мистецьким явищем, що належить до мережевої
(віртуальної) літератури. Типовим зразком нелінійних текстових структур може служити звичайний словник,
кожна стаття якого є рівноправним членом його парадигми, хоча й містить у собі посилання на інші статті,
котрі в індивідуальному читацькому сприйнятті можуть виявитися вторинними відносно першої [1].
«Хозарський словник» – роман сербського письменника Милорада Павича, одне з найскладніших і
найпрекрасніших творів сучасного постмодернізму. Це дійсно словник, в центрі якого статті, присвячені
обговоренню головного питання усього роману, так званої хозарської полеміки кінця IX ст.
Роман має структуру гіпертексту, письменник нібито грає з читачем: то приховує між рядками слова і
навіть фрази, зі сторінок постійно щось втрачається, між рядків під пальцями зникають останні букви, а перед
очима виростають якісь нові, то замасковує істину в метафорах.
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Варто застерегти читача, який готовий сприймати на віру все, що Милорад Павич подає в оболонці
«історичного документа» адже це текст, що постійно обманює, обіцяючи мудрість, але ховаючи цю мудрість
подалі від профанів. За такого прочитання текст ризикує лишитися герметичним, незрозумілим. Єдине, що
лишається – блукати лабіринтами постмодерного тексту поміж міфами й історично можливою правдою і поміж
фантазією автора. Твір дійсно насичений багатьма цитатами, порівняннями. Це робить текст повільним для
сприйняття, вимагає зупинки від читача для того,щоб відшукати та зрозуміти істину.
Хозарський словник дає величезний простір для читацької уяви, змушує думку напружено працювати.
Уважний читач, без сумніву, переможе в цій грі, віднайде для себе безліч питань зі сфери метафізики, втім, усі
вони переважно крутяться навколо кількох головних. «Хозарський словник» вчить читати поміж рядками,
читати «пробіли», як говорить сам текст, які є «прозорою і непомітною істиною», на противагу чорним літерам
– тим місцям, де наші погляди «не занурюються глибше поверхні».
Отже, роман можна віднести до інтерактивної літератури, його можна читати як завгодно – підряд, від
кінця до початку, по діагоналі і врозкид.Твір не вимагає негайного прочитання від першої до останньої
сторінки. Він створений для того, щоб відкривати його в потрібний момент і читати окремі статті. Читати такий
текст можна по-різному : від однієї статті до іншої, ігноруючи гіпертекстові посилання; читати всі статті
поспіль або ж рухаючись від одного посилання до іншого. Таким гнучким пристосуванням, як гіпертекст,
можна маніпулювати на свій розсуд. Таким чином, ефект гри з читачем посилюється, що є нарочитим і
становить частину авторського задуму.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ АВТОМОБІЛІВ
Таранець І.В., студ.
Науковий керівник Кожемяченко Н.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Дослідження лінгвостилістичних особливостей реклами актуальні не тільки в силу великої
поширеності даного явища, але також з огляду на важливість реальності відображення навколишньої дійсності
при перекладі. Подібні дослідження важливі й для розвитку рекламної науки та вдосконалення процесу
утворення рекламного тексту. «Подібно до іншої продукції мас-медіа – газет, журналів, телепрограм – реклама
матеріалізується у вигляді готового оформленого медіа-тексту. Причому поняття «текст» стосовно до сфери
масової інформації використовується не тільки для позначення властиво текстового вербального ряду, але й
здобуває риси об’ємності й багатомірності, вміщуючи в собі такі важливі для медіа-продукції складові. Тому
поняття «рекламний текст» ставиться не тільки до словесного ряду, але й містить у собі сукупність
екстралінгвістичних компонентів: графіки, образів, звуків» [1, с. 141].
Для вивчення рекламних текстів концепція багатомірного медіа-тексту є надзвичайно важливою,
оскільки дозволяє одержати об’ємне зображення описуваного об’єкта, краще зрозуміти особливості
функціонування слова й образу в масовійкомунікації.Багатомірність медіа тексту проявляється в інтеграції
різних компонентів в єдиному смисловому просторі.Реклама –могутній засіб впливу і маніпуляції людиною.
Вона здатна формувати і змінювати світогляд та поведінку людей. Питаннями вдосконалення впливу реклами
на поведінку споживача з точки зору соціології займалися Є. Суїменко та Н. Череповська. Цю проблему
розглядали такі вчені – лінгвісти як О. Ткачук-Мірошниченко на матеріалі англійської мови, Е.С. Кара-Мурза
на матеріалі російської мови, а також Л. Алєксєєва, Л.Медведєва, В.Зірка.
Оскільки в рекламі найбільше запам’ятовується текст, рекламодавці змушені вдаватися до всіх
можливих способів підвищення його експресивності, чого можна досягти головним чином за рахунок
стилістично-забарвленої лексики, яка дозволяє створити конкретно-чуттєвий образ. Засоби виразності – це
своєрідний текстовий стимулятор і каталізатор створення позитивного образу. Було проаналізовано
30 рекламних текстів автомобільних відеороликів та виявлено наступні стилістичні особливості.
1. Вживання епітетів є важливим засобом маніпуляції, адже використання прикметників найвищого
ступеня порівняння та прислівників з позитивною конотацією, сприяє створенню привабливого образу товару:
Nissan Almera. The most reliable member of your family; BMW: Eight ground breaking films. One unbelievable ride;
Comfortable. Quiet. Predictable. Precise. What's dull in a person is great in a car. Chevrolet
2. Одним із найкращих способів переконання є вживання гіперболи в рекламних текстах.
Стилістичний прийом гіперболи надає рекламі суб'єктивної оцінки: The best of all worlds .BMW; The best built
cars in the world.
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3. Часто зустрічається метафора як важливий засіб маніпуляції. Цей прийом полягає в прихованому
порівнянні двух предметів або явищ на основі певної схожості між ними – реальної або вигаданої: You are
buying the way of life .BMW; You are not buying a car. You are buying a belief.
4. Задля емоційного поглиблення змістового зв’язку речення використовується алітерація.
Алітерація підкреслює звучання окремих слів, виділяючи їх та надаючи їм особливе виразне значення, створює
додатковий музично – мелодійний ефект висловлювання, за рахунок повторення одних і тих же приголосних
букв: Today. Tomorrow. Toyota.
5. Персоніфікація полягає в наділенні предметів і явищ природи рисами,притаманними живим
істотам, іноді навіть людям: Hyundai keep sit promises; Miller Motor cars make your wish come true;
6. Для того, щоб текст запам’ятовувався, форма тяжіє до надлишкової повторюваності. Ознака
«повторюваності повідомлень» означає, що повідомлення може бути повторене для одержувача багато разів.
Надлишкова повторюваність того або іншого рекламного тексту багато в чому сприяє створенню образу
«нав’язливої» реклами:The best thing they have ever done. In the best thing they have ever done. All will? All will
drive Subaru XL Sport Crossover. All best from Subaru.
Таким чином, можна стверджувати, що задля адекватного перекладу необхідно зберігати всі
стилістичні засоби, адже вони надають мові особливого виразного звучання. Різноманітні стилістичні засоби
мови дають змогу зробити адекватний переклад, зберігаючи його прагматичну настанову. «Експресивність ,як
результат стилістичної, оцінної та емоційної маркованості слів, в рекламних текстах досягається шляхом
максимального використання мовних засобів, які дозволяють виразити суб'єктивне відношення мовця до
змісту» [2]. Саме за допомогою стилістичних засобів можна передати риси надзвичайної витонченості та
унікальності рекламованого товару.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПОЛІТИКА В АНГЛОМОВНОМУ ТА УКРАЇНОМОВНОМУ МЕДІА
ДИСКУРСІ
Хамаршех А. Ш., студ.
Науковий керівник Чрділелі Т.В., к.філол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У сучасній лінгвокультурології поняття «концепт» займає чільне місце. Через збірні поняття
колективної свідомості у мовних одиницях фіксуються поняття та явища, притаманні лише певному
конкретному народу, які мають або не мають відповідників у іншій мові. Концепт – це глобальна одиниця
мислення, що представляє собою квант структурованого знання, ідеальну сутність, що формується у свідомості
людини з її безпосередніх операцій з іншими концептами.
Розглянемо основні значення слів, що репрезентують концепт ПОЛІТИКА у порівнюваних мовах. В
українській мові іменник політика має три основні значення, два з яких активно використовуються у сучасному
друкованому медіа дискурсі:
1. Цілі й завдання, що їх ставлять суспільні класи в боротьбі за свої інтереси; методи і засоби
досягнення цих цілей і завдань. // з означ. Загальний напрямок, характер діяльності держави, певного класу або
політичної партії. // з означ. Напрямок діяльності держави або політичної партії у тій чи іншій галузі у певний
період. // Події і питання внутрішньодержавного і міжнародного суспільного життя.
2. Перен., розм. Лінія поведінки в чому-небудь, певне ставлення до кого-, чого-небудь.
3. Розм. У царській Росії – революційна діяльність, участь у революційному [2].
В англійській же мові існують два відповідника українського іменника політика, які охоплюють його
значення: politics та policy, де одне із значень politics відповідає першому визначенню, запропонованому в
тлумачному словнику української мови, а policy – другому:
Politics – 1. The activities of the government, members of law-making organizations, or people who try to
influence the way a country is governed; 2. The job of holding a position of power in the government; 3. The study of
the ways in which a country is governed; 4. Someone’s opinions about how a country should be governed.
Policy – a set of ideas or a plan of what to do in particular situations that has been agreed to officially by a
group of people, a business organization, a government, or a political party [3].
Проте слід зауважити, що поняття politics в англійській мові має широкий спектр значень, який не
представлений в українській мові: politics як посада в уряді; politics як наука, що вивчає способи керування
державою та politics як чиясь думка з приводу того, яким чином необхідно керувати державою.
В обох мовах ПОЛІТИКА стосується як внутрішніх, так і міждержавних справ: внутрішня політика /
internal policy, domestic policy, domestic politics; міжнародна політика / international policy, international politics;
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політика нейтралітету / policy of neutrality, політика невтручання / policy of non-interference. ПОЛІТИКА
оцінюється з точки зору психології. Вона може бути раціональною / efficient policy, правильною / appropriate
policies , мудрою / wise policy, послідовною / coherent policy, нерішучою / half-hearted policy, ефективною /
effective policy, невдалою / bad policy.
Фактично, оцінки ПОЛІТИКИ можна розділити на дві групи: оцінки, пов'язані із ментальним досвідом
людини та раціональні оцінки. Оцінки, пов'язані із ментальним досвідом людини, відповідають таким
критеріям: психічна чи фізична користь, досягнення поставлених цілей, виконання певних закладених функцій.
Раціональні оцінки ж в свою чергу стосуються етичних понять. Такі оцінки відображають свідомість нації, адже
за В. І. Карасиком, "цінності в значній мірі відображаються ідеологією, інститутами суспільства, віруваннями
та потребами" [1].
Вважаємо за необхідне зазначити той факт, що в англомовному медіа дискурсі значно частотніше
вживання саме іменника policy, коли мова йде про загальний напрямок, характер діяльності держави, певного
класу або політичної партії. Врахування лінгвокультурної специфіки концепту ПОЛІТИКА повинно впливати
на вибір лексичних одиниць при перекладі. Усвідомлення різниці того, як концепт ПОЛІТИКА вербалізується у
порівнюваних мовах, є надзвичайно важливим для адекватності перекладу.
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Джоан Роулінг – відома сучасна британська письменниця, по сумісництву кінопродюсер та сценарист.
Вона здобула популярність, підкоривши мільйони сердець своїм романом про хлопчика-чаклуна на ім’я Гаррі
Поттер та його життя «на два світи»: реальний та магічний.
Темою даної роботи є символізм та алюзивність власних назв у творі, пошук сенсів, схованих за
іменами героїв, передання цих сенсів при перекладі, або його абсолютна відсутність. Саме імена допомагають
побачити та осягнути повну картину історії про «хлопчика, який вижив».
Актуальність роботи зумовлює вихід до друку нової частини відомого твору британської письменниці
Джоан Роулінг про хлопчика-чаклуна Гаррі Поттера у вигляді п’єси «Гаррі Поттер і прокляте дитя» наприкінці
минулого року, що знову поставило питання про необхідність розробки раціональних перекладацьких стратегій
передачі власних назв у творах письменниці.
Своїм твором британка глибоко вразила світову культурну спільноту, майже миттєво отримавши
схвалення з боку читачів, преси та багатомільйонну прихильність. У «Гаррі Поттері» зіштовхуються світ
реальності та світ магії, фантастичний. Текст містить такі стилі розповіді: фантастичний і реалістичний.
Антропонімічний простір роману дозволяє водночас відобразити і реальний світ, і містичний, що є вигаданим.
Світ власних імен Роулінг різноманітний і повний несподіванок для читача. У «Гаррі Поттері» система власних
імен утворює особливий пласт мови – міфологічний, у якому мова влаштована інакше, і піддається перекладу за
допомогою перекладацьких трансформацій і відповідних мовних перетворень. При творенні цього самого
магічного світу авторка намагалася якомога більше замаскувати звичайну буденність різноманітними
художніми засобами. Окрім англійських онімів, є й ті, походження яких йде з латинської, грецької, французької
мов, і навіть, санскриту. У романах представлені різні варіанти іменування героїв: кожен може мати або одне
ім’я, або декілька різнохарактерних. Вони можуть буди класифіковані у: особисті імена, прізвища та
прізвиська. Автор використовувала імена героїв, які характеризували їх соціальні положення, характери, статус,
рід занять та зовнішні характеристики.
Прихований «особливий» сенс імен виявляє контекст, і лише так перекладач зобов’язаний донести до
читача їхній внутрішній зміст. Найчастіше перекладачі йдуть шляхом транслітерації, не намагаючись передати
той самий сенс. Проте це нерідко призводить до втрат комізму та повного розуміння [3].
Розглянемо, що насправді ховається за відомими нам іменами героїв. Гаррі (Harry) – Гарольд або Генрі.
Саме так звали англосаксонських королів. Але у сучасній Англії це ім’я вважається звичайним та
розповсюдженим, не маючим ніяких особливостей. Усі Гаррі, що мешкають на Британському півострові, для
всіх є «простими хлопцями». Навіть тітка Гаррі Петунія казала, що воно дуже мерзенне та «простонародне».
«Potter» дослівно перекладається як «гончар», що теж вказує на просте походження героя. При перекладі цей
символізм не є помітним.
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Ім’я Герміони Грейнджер (Hermione Granger) також натякає на «відсутність аристократії» в її сім’ї, бо
«Granger» означає «власник ферми або хутора». При цьому ж «Герміона» (Hermione) – ім’я героїні
давньогрецьких міфів, мудрої жінки, призначеної Гермесу (богу мандрів, магії та науки), це все вказує на її
розум та досягнення у навчанні. Античність відноситься не тільки до англомовної культури, а й до світової,
тому адаптування при перекладі не має сенсу.
У прізвищі родини Мелфоїв (Malfoy) також прихований секретний сенс. У англо-норманському
діалекті «Malfoy» - «зловтіха» та «нечиста совість». Драко Мелфой (Draco Malfoy) носить ім’я жорстокого царя
Афін, а батько Люціус взагалі нібито пов’язаний з Люцифером. Мелфой – англонорманське прізвище, а усім
британцям відомо, що такі прізвища мали нащадки завойовників. Тобто, що імена, що прізвище говорять про
своїх власників багато цікавого.
Сіріус Блек (Sirius Black) – дядько Гаррі, був анімагом та перетворювався на чорну собаку. Це можна
побачити в імені – Сіріус є назва зірки, альфи Великого Пса. «Black» з англійської «чорний».
Зміст прізвища сором’язливого, але досить хороброго товариша Гаррі, Невіла – Лонґботом
(Longbottom) вирішили не розкривати, а застосувати транслітерацію через велику кумедність: «Longbottom» - «
Великозад». Насправді ж «bottom» - це «витримка».
Луна Лавгуд (Luna Lovegood) – дивакувата учениця магічної школи. Через цю свою дивакуватість вона
і отримала від інших дітей прізвисько Loony – «пришелепкувата» . Але за своїм характером дівчина
надзвичайно добра, що і віддзеркалюється у її прізвищі – «love» - «любов», «good» - «добро». Ось і виходить
така собі «Миролюбна дивачка».
Викладач Захисту від темних сил та Зіллєваріння Северус Снейп (SeverusSnape) також не залишився
без уваги. В англійській мові «severious» означає «суворий», а «tosnape»- «критикувати», що повністю передає
складний характер персонажа.
Неможливо забути ненависну усіма учнями Гоґвортсу Долорес Амбридж (Dolores Umbridge).
Викладачка Захисту відтемних сил обожнювала катувати школярів, вигадуючи усе нові і нові способи
покарань. «Dolores» з латини означає «страждання», що блискуче описує її мету. Адже саме страждання учнів
були так обожнювані нею.
Ніякого сенсу не має назва магічної в’язниці – Азкабан (Azkaban). Роулінг зазначила, що, коли
вигадувала її, згадала назву відомої в’язниці США – Alcatraz,замок Моргота (Angband) та мавританську
фортецю Alcazar.
У творі також згадуються прізвища Borgin та Burkes, що належать реальним злодіям – Борджіа,
сімейству, що прославилося своєю жорстокістю та Вільяму Берку – ірландському вбивці.
Крім того, письменниця часто використовувала імена своїх знайомих. Водій та кондуктор
«Лицарського автобусу» Стенлі Шанпайк та Ерні Пренґ – саме так звали її дідусів. Наталі Макдональд, учениця
Гоґвортсу, насправді носить ім’я 9-ти річної прихильниці «Гаррі Поттера», яка хворіла на лейкемію та написала
Роулінг листа, у якому питала про кінець історії, турбуючись, що не зможе дожити до виходу останньої книги.
Джоан «відправила» дівчинку вчитися у Гріффіндор – факультет для хоробрих серцем, про що розповіла у
своїй відповіді на лист. Нажаль, Наталі цього не дізналася, тому що пошта прийшла через день після її смерті.
Письменниця неодноразово згадувала, що Смертежери отримали ім’я її однокласників.
Сама авторка дуже серйозно ставиться до імен і в реальному житті: «Я завжди запам’ятовую імена [1]
читаю телефонні книги, книги імен для дітей, книги про святих, злочинців і беру звідти імена [1] Я також і
вигадую їх».
Культовий цикл романів Джоан Роулінг «Гаррі Поттер» надзвичайно цікавий та своєрідний не тільки з
погляду художньої літератури, а й з погляду авторського утворення імен. Та всю цю своєрідність треба
враховувати. Отже, можна зробити висновок, що найменування персонажів зумовлене жанром фентезі, де
вигаданий світ та його бачення автор віддзеркалює не тільки в подіях, а й в назвах та власних іменах
персонажів. Персонажам реального світу притаманні звичайні імена, а представникам вигаданого – значущі.
Ніколи не можна приховувати або губити зміст власних назв, тому що іноді саме вони можуть стати тим
ключем, що відчинить двері у «таємниче» художнього твору.
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СИСТЕМА МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ “ГРАФ МОНТЕ-КРІСТО” О. ДЮМА
Юрчак К., студ.,
Науковий керівник Шульженко Ю.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
О. Дюма – видатний французький письменник, драматург та журналіст, творчість якого є незрівнянним
вкладом у світову літературу. Його романи – це, перш за все, історії, часом реальних людей, а часом і вигаданих
персонажів, які, власне, відображують реалії тогочасного суспільства і культури, політику партій та політику
характерів. Існує багато критики щодо романів Дюма. Вивчаючи французький романтизм, англійські вчені
стверджували, що історичний романтизм романтиків розвивається в дуже короткий період: від «Сен-Мара»
Віньї (1824) до «Собору Паризької богоматері» В. Гюго (1831). Романи ж О. Дюма вважалися «безрозсудним
історичним вимислом» на їхній погляд. Але це не змінює той факт, що О. Дюма є найпопулярнішим
французьким письменником ХІХ ст. на думку критиків та, власне, народу.
Однак, не дивлячись на популярність письменника та його творів, які були перекладені майже не на всі
мови Європи, творчість Дюма досить таки мало хто досліджував. У Франції до його творів звертались
А. Моруа, А. Клуар, який у своїй книзі, присвяченій Дюма, писав: «Ніяка інша популярність цього віку не
перевершила популярності Олександра Дюма, його успіхи – більше, ніж успіхи, це тріумфи…», Ж. Шарпатьє,
І. Париго та інші. У Росії дослідженням творчості французького романтика займались А. Смирнов,
М. Трескунов, Н. Рикова, Т. Вановська. На жаль, творчість Дюма розглядали дуже поверхнево. Тому в
працяхвище вказаних філологів та літературних критиків можна зустріти багато цікавих думок, вірних суджень,
але водночас і окремі оцінки, які спонукають до полеміки. Хоча останнім часом маємо кілька досліджень,
присвячених жанру історичного роману ХІХ століття, і творчості О. Дюма зокрема, які намагаються вивести
його творчу спадщину за жанрові рамки історичної белетристики (дисертаціі О. Бейнарович, П. Макарової [1;
2].
Також О. Дюма, як дуже цікаву особистість, розглядають і в соціології.«Сенсорно-етичний інтроверт
Дюма» – соціонічний тип людини, для якої характерне творення прекрасного, краса і гармонія в усьому,
яскраве, багате приємними враженнями життя, та прагнення до задоволення у вишуканій та естетичній формі.
Для «Дюма» важливим є відчути справній смак життя, яке він любе і цінує. Але, як на диво, такі люди є
реалістами. Вони зорієнтовані на самих простих і природніх цінностях: благополуччя у родині, затишна оселя,
добрі та щирі відносини. Також такі люди дуже енергійні та чуттєві. Для них дуже важливим є саме фізична
насолода, наприклад смачна їжа,зовнішній вигляд – одежа, зачіска, фізичний стан тіла. «Дюма» завжди відчуває
те, що відчуває людина, яка знаходиться поруч із ним, слід йому побачити деякі ознаки у її поведінці, які
помічає тільки він [5]. Підставою для характеристики і назви такого соціологічного типу людини, послужили не
тільки певні риси самого письменника, але власне і його творчість та естетичні погляди.
Говорячи саме про «Граф Монте-Крісто», хотілося б виділити декілька аспектів, безпосередньо
відображених у романі, який є не просто розповіддю, заснованою на деяких документальних фактах, але
повчальною історією довжиною з життя, з глибоким смислом і актуальними, навіть на сьогодні, проблемами.
1. Провідною темою у романі є помста, а точніше процес її втілення. Говорячи саме про моральні
цінності, на яких акцентується наша увага, слід зазначити цікаву річ: не дарма автор зображує душевні
переживання героя, часом його вагання, роздуми сам на сам. Це є показником того, що герой, перш за все людина з глибоким, сильним характером, яка подолала смерть, час, страждання, але заради чого? Авжеж,
відновлення справедливості, особливо для чесної людини - є природнім прагненням. Але наш герой – не просто
месник. Він і є тою самою помстою, яка відображується в романі. Також автор хотів нам показати, що людина
рано чи пізно відповість за свої вчинки, незалежно від того, як складуться обставини. У житті є принцип
бумеранга, про який не слід забувати.
2. Час проти кохання. Нажаль, час – це дуже жорстокий супротивник. Іноді навіть кохання не в силах
його подолати. На початку роману вчинок Мерседес для багатьохздавався не досить зрозумілим. Але як буває
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часом легко судити зі сторони. Найприкрішим, найгіркішим і найстрашнішим є саме невідомість, яка б могла
звести з розуму.Дивовижним є те, що Мерседес все ж таки вдалося зберегти у своєму серці частину теплої
любові і пронести її через біль та душевні муки.І нехай вона не розділила це почуття зі своїм чоловіком, зате
повністю віддала його своєму синові. Любов була найвищою цінністю для Мерседес. І це було вже зовсім не те
палке кохання, яке колись жило у ніжному дівочому серці, а справжня материнська любов. Кажуть, якщо жінка
готова віддати життя за чоловіка, значить вона його народила.
3. Говорячи про Едмона і Мерседес як пару, багато хто сподівався, що автор дозволить героям бути
разом, дозволить знову відчути те, що вони колись втратили. Наприкінці роману сам герой задає собі питання,
чи має він ще право на щастя? Чи здатен він відчути щось подібне ще на мить? Авжеж. Насолода, яку отримує
людина, будучи щасливою, ані в жодному разі не піддається зрівнянню з тимчасовим міражем щастя, яке
приносять гроші та матеріальний стан. Граф, будучи розумною, ерудованою людиною розумів це. Слава, гроші,
велике майно - не були для Едмона цінністю, як, наприклад для тих, хто так ганебно підставив його. Автор
чітко і ясно зображує нам через призму роману, якою є сутність людини, яка на перше місце ставить
матеріальне, та ким є людина, життя якоїбудується на принципах та справжніх духовних цінностях.
Щастя людини залежить від того, що і як вона поставить на перше місце у системі своїх пріоритетів. На
прикладі роману «Граф Монте-Крісто» можна продивитися довгий життєвий шлях людини, яка, мабуть,
відчула всю гаму почуттів, які тільки можна відчути за все життя: як почуття безвиході, так і відчуття
могутності; як почуття кохання, так і почуття ненависті; як прагнення помсти, так і прагнення звільнення від
неї.
Отже, слід зазначити, що можливо, в найтяжчі моменті у житті будується характер, розставляються
пріоритети, у сутності людини проявляються певні риси, які будують у ній особистість.
Особливість французького романтизму ХІХ ст. полягає у створенні нових, надзвичайних образів, не
притаманних класичним. Образи героїв О. Дюма є одними з самих яскравих підтверджень цьому. Це дуже
глибокі характери, в які письменник вклав те, що, перш за все, було цінним для нього самого. Вони
відображують та розкривають самого автора, його моральні принципи, духовності цінності та, власне, його
естетику. Романи О. Дюма виходять за жанрові рамки суто історичного роману, а, тим більше, романів
популярної белетристики, до яких їх часто відносять, становлячи розімкнуту в соціум та культуру систему. Їх
визначною рисою є наявність яскраво вираженої авторської оцінки вчинків персонажів та чітко вибудована
система моральних цінностей. Розгляд творчої спадщини О.Дюма саме під таким кутом і становить подальшу
перспективу дослідження.
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РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ ЯК ЗНАЧУЩА ОДИНИЦЯ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Дерега С. В., аспірант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Реклама – велике поле для дослідницької діяльності, що проводиться економістами, соціологами,
психологами, культурологами та ін. Головний інтерес лінгвістів, безперечно, викликала не власне реклама як
явище, а її мова, структура і вплив на споживачів, основним об'єктом дослідження мовознавців став cаме
рекламний текст.
Дослідженням структурних, семантичних, стилістичних і комунікативних особливостей рекламних
текстів присвятили свої роботи багато дослідників, зокрема Д.Е. Розенталь, М.М. Кохтєв, О.В. Медведєва,
О.О. Ксензенко, О.Д. Кривоносов, В.Ю. Ліпатова, І.А. Імшенецька, В.В. Зірка, О.М. Сердобінцева, Г.О.
Абрамова, Д. Ліч, В. Уелс, Х. Кафтанджиєв, К. Бове, У. Аренс, Д. Дайер.
О.Д. Кривоносов визначає рекламний текст, як текст, що містить рекламну інформацію. Його
відрізняють наступні ознаки: по-перше, він містить інформацію про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і
започаткування; по-друге, призначений для невизначеного кола осіб; по-третє, покликаний формувати або
підтримувати інтерес до фізичної, юридичної особи, товарів, ідей та сприяє їх реалізації [8, с. 14].
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В.Ю. Ліпатова пропонує своє визначення рекламного тексту: рекламний текст кваліфікують як
складний жанр волюнтативно-інформаційного виду, а саме як апеллятивно-репрезентативний жанр, в якому
поєднуються апеллятивно-емоційні функції, властивості (прагматично зацікавлене звернення до адресату),
репрезентативні (подання певної інформації споживачеві) і впливаючі (переконання у достовірності інформації
і необхідності зробити потрібну дію – покупку, придбання, внесок і т. п.) [10].
Рекламний текст виконує у рекламі особливу функцію донесення до адресата певної інформації, може
бути представлений в усній чи письмовій формі, заздалегідь підготовлений, може існувати самостійно від
структурних частин реклами.
Дослідники розглядають рекламний текст, як складну семіотичну систему, що являє собою
послідовність знакових одиниць, яка реалізується за допомогою структурних елементів: слогану, заголовку,
підзаголовку, основного тексту, ехо-фрази, графічних елементів, ілюстрацій, логотипу та назви компанії.
Слоган за визначенням Є. В. Poмaта – короткий рекламний девіз, гасло, заклик, що зазвичай передує
рекламному зверненню, який служить основним засобом залучення уваги аудиторії. Його роль особливо
зростає у відсутність інших елементів, що залучають мимовільну увагу: ілюстрацій, спецефектів [13, с. 343].
У заголовку міститься суть рекламного звернення і головний аргумент. На думку Ю.С. Бернадської,
його важливість обумовлена ще й тим, що більшість читачів пробігають очима тільки заголовки, не
обтяжуючи себе читанням основного рекламного тексту. Таким чином, саме заголовок повинен привернути
увагу споживача [3, с. 139].
Підзаголовок за визначенням Т.Д. Булаха – “невеликий текст, який чітко характеризує основну ідею
слогана або інформативної частини і розміщується безпосередньо під слоганом” [4, c. 66].
В основній частині рекламного тексту міститься суть комерційної пропозиції. В ній вказуються основні
переваги товару або послуги [11, с. 137].
Ехо-фраза трактується, як коротка рекламна фраза, що завершує текст. Вона фіксує увагу читача на
основному мотиві реклами. Її функція – резюмувати основний рекламний текст [7, с. 15].
Логотип – графічне зображення, що символізує принципи компанії та ідентифікує її [2, c. 59].
Не кожен рекламний текст містить усі наведені елементи, і вони підбираються згідно поставлених
завдань рекламодавця та конкретно сформованих умов. Але в цілому усі структурні елементи рекламного
тексту задіяні для досягнення основних цілей реклами. Американські дослідники К. Бове та У. Аренс
виокремлюють п'ять основних цілей реклами: привернути увагу, викликати інтерес, заслужити довіру,
викликати бажання, спонукати до дії [14, c. 218].
Реклама в Інтернеті мало чим відрізняється від інших видів реклами – ті ж самі принципи складання
форм і видів рекламних текстів і їх просування на основі принципів сегментації споживачів. Істотно
видозмінюються тільки засоби і способи реалізації, а суть залишається [5, c.115].
Кінцева мета рекламного тексту – забезпечити засобами інформації спонукання до дії, тому важливим
є вивчення прагматики рекламного тексту. Прагматика включає в свою сферу різні способи цілеспрямованого
впливу на адресата. Комунікативний намір рекламодавця полягає в стратегії впливу на споживача. У рекламі
вживаються різні комунікативні засоби інтелектуального та емоційного впливу на аудиторію. З цієї позиції
можна виділити кілька типів рекламних текстів:
 текст, що інформує – виконує чисто прагматичну функцію передачі інформації, в ньому подаються
тільки найнеобхідніші відомості;
 текст, що переконує – в ньому використовуються різні зображувально-виражальні можливості мови,
стилістичні засоби та фігури мовлення. Він містить аргументи на користь рекламованого товару, звертається до
мотивів і потреб потенційного покупця, запевняючи його, що даний товар є корисним та необхідним;
 текст, що навіює, спрямований на виклик емоцій, бажань і мотивів, які є полем його суб'єктивних
переживань. В тексті данного типу використовуються маніпулятивні засоби мови і мовлення. Так, нерідко
споживачів товарів чи послуг заманюють різного роду обіцянками, напр. низькими цінами [6, c. 117].
На думку К.О. Аксьонової, рекламний текст повинен бути:
 конкретним (обов'язково містити головну думку і працювати на її запам'ятовування);
 логічним (в тексті повинна бути вибудувана чітка низка аргументів на користь придбання товару);
 стислим (увага людини до повідомлення, привертається на короткий проміжок часу, протягом
якого треба пояснити, чому цей продукт необхідно придбати);
 оригінальним (містити щось, що виділяє повідомлення на тлі інших і легко запам'ятовується).
 грамотно сконструйованим (відповідати правилам синтактики, що регулює зміст і співвідношення
частин тексту) [1, c. 15].
На думку О.О. Ксензенко, рекламний текст повинні відрізняти дохідливість, яскравість,
лаконічність, екстравагантність, високопрофесійне виконання. Закони конкурентної боротьби вимагають від
творців реклами максимальної точності при передачі інформації, виразності, професіоналізму [9, c. 612]. На
прикладі англомовної реклами планшету компанії Sony можна побачити, як вищенаведені вимоги реалізовані
у рекламному тексті:
Sony Xperia™ Z2 Tablet.
Super slim. Ultra-light.
Enjoy the best of Sony’s TV and audio technology in a 10.1” package.
Only the best technology lets you see every shade and feel every beat. Turn every movie into a blockbuster.
Feel just like you're chasing the villain too. This 10" Quad-core tablet is built with the latest Sony TV display
technologies optimised for mobile, giving you the ultimate viewing experience.
Dig into the display technology.
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У заголовку вказана конкретна інформація (назва виробника, назва товару, серія та модель виробу).
Увага споживача залучається коротким та містким слоганом – Super slim. Ultra-light, у якому задля
представлення товару у найкращому вигляді вжиті префікси інтенсивності super-, ultra-.
У підзаголовку знову здійснена спроба залучити споживача до покупки – використано дієслівну
лексику у формі імперативу (enjoy – насолоджуйтесь), яка робить рекламну інформацію переконливою, більш
динамічною та експресивною.
В основному тексті за допомогою метафори – blockbuster, перегляд фільмів на планшеті, що
рекламується, порівнюється з ефектом бомби, вибухом найнесподіваніших вражень. Також споживачеві
пропонують відчути себе героєм фільму, що переслідує зловмисника – і все це на екрані чотириядерного
планшету із діагоналлю 10 дюймів, створеного за технологією телевізору Sony. Це маніпулятивний
рекламний хід спонукання до купівлі товару. Вживання фразового дієслова to turn into є одним зі способів
швидкого налагодження контакту, створення довірчих відносин між рекламодавцем та споживачем. Модальне
дієслово let вказує на можливості та переваги, які матиме споживач, якщо придбає певний товар. В основному
тексті дається можливість якнайкраще представити товар, виділити його серед товарів конкуруючих
брендів і запевнити у цьому споживача. Це досягається використанням оцінних прикметників вищого та
найвищого ступенів порівняння: the best technology.
В ехо-фразі, вживанням фразового дієслова to dig into, у довірчій формі пропонується звернутися до
технологій дисплея, покопирсатися у них, і у результаті все ж їх обрати.
Отже, рекламний текст є основною одиницею однієї з форм комунікації – реклами. Перспективним
видається дослідження прийомів вибору, структурування і способів подачі рекламної інформації, які
підпорядковуються цілям комунікативного впливу, вигідного для просування товару на ринку.
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СЕКЦІЯ № XV
БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ – ЕНЕРГЕТИКА МАЙБУТНЬОГО
Гончар Д.В., студ., Сукачов О.В., к.ф-м.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш актуальними. Цей
напрямок викликає інтерес не тільки у держави та власників бізнесу, а також у представників простих
домогосподарств. Представники великих виробничо – промислових компаній України вже сьогодні приділяють
велику увагу показникам енергоспоживання, енергозбереження та підвищення енергоефективності
виробництва. Енергетична безпека є однією із найважливіших складових економічної безпеки, що гарантують її
повноцінну життєдіяльність і, по-друге, як стан безпеки енергетичного комплексу господарства України,
передусім - атомної енергетики, та здатність енергетики забезпечити нормальне функціонування економіки,
енергетичну незалежність країни. Політична й енергетична незалежність країни є взаємообумовленими.
Аналітичні дослідження, практика ведення бізнесу та політична ситуація в країні – усе красномовно показує,
що енергозбереження та виробництво альтернативних видів енергії далі буде розвиватися і набирати обертів як
на глобальному , так і на національному рівнях.
У 2015 р. на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) припадало майже чверть світового виробництва
електроенергії. Прямі інвестування у дану галузь перевищили 300 млрд доларів. Енергетична політика країн
Євросоюзу націлена на виробку до 2020 року 20% енергії з використанням відновлюваних джерел енергії –
енергії Сонця, вітру, води, біопалива. У 2015 р. частина чистої енергергії в Німеччині склала третину загальної
генерації, а до 2050 р. країна доведе частину ВДЕ до 60%. У сусідній країні – Данії, вітряки постачають вже
40% загального споживання енергії.
У Чілі у минулому році електроенергія була бескоштовною 113 днів, оскільки завдяки гарній погоді
сонячні електростанції генерували занадто багато енергії. Взагалі, починаючи з 2009 р. “сонячні” ціни у світі
впали на 62%. Ціна “соняного” кіловатта буде зменшуватися й надалі, оскільки вже сьогодні сонячній
енергетиці не потрібні дотації. Нещодавно інженерна група з німецького Інституту сонячних енергосистем
імені Фраунгофера (ISE) і австрійський випробник напівпровідників EV Group встановили новий рекорд
ефективності кремнійових сонячних елементів, ККД яких сягнув 31,3% [1].
В Україні Китай планує збудувати сонячні геліостанції у чорнобильській зоні відчудження. Ці
електростанції будуть генерувати більше 1 Гвт-год на рік і складуть альтернативу атомним електростанціям, які
є основним постачальником електроенергії в Україні. Будівництво повинно початися у 2017 р. Китай готовий
вкласти у будівництво більше 1 млрд доларів. Очікується, що вже в найближчі роки сонячна енергія в Україні
стане дешевшою ніж вугільна, але залишиться дорожчою гідро- і атомної енергії.
В останні роки спостерігається чималий інтерес до двигуна Стірлінга [2] – двигуна зовнішнього
згорання, який дозволяє безпосередньо перетворювати будь-яку теплову енергію на механічну і далі на
електричну. В США вже побудовані дослідні геліоелектричні станції великої потужності [3]. Принцип їхньої
роботи полягає в тому, що велике параболічне дзеркало фокусує променеву енергію Сонця на теплоприймач
двигуна Стірлінга. В експериментах, які були проведені на дослідному полігоні у штаті Нью-Мексіко
кампанією Stirling Energy Systems (SES), було досягнуто рекордне значення коефіцієнта перетворення сонячної
променевої енергії в електричну енергію – 31,25%. Планується в південних штатах США побудувати сонячні
електростанції на основі двигунів Стірлінга сукупною електричною потужністю 1750 МВт.
Науковцями КрНУ була досліджена можливість одночасного комбінованого живлення двигуна
Стірлінга від невідновлюваного і відновлюваного джерел енергії [4, 5]. Було досліджено параметри роботи
двигуна залежно від співвідношення потужностей цих джерел і введено поняття ефективного коефіцієнта
корисної дії теплової машини ККДеф, який відбиває не лише ступінь перетворення кількості теплоти на роботу,
а і свідчить про здатність машини залучати до своєї роботи енергію з відновлюваних джерел і таким чином
економити паливо.
Оскільки двигун Стірлінга є двигуном зовнішнього згоряння, саме цей двигун після певних
конструктивних змін теплового приймача [5] може бути силовим агрегатом з одночасним комбінованим
живленням з відновлюваних і невідновлюваних джерел енергії, що дозволить, по-перше, суттєво економити
паливо органічного походження. Крім того, сонячна електростанція з двигуном Стірлінга з комбінованим
теплоприймачем може працювати не тільки вдень в присутності сонячного опромінення, але й вночі і в хмарну
погоду, суттєво доповнюючи енергетику побудовану на відновлюванихі джерелах енергії.
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МАСАЖ, ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Бойко І. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальність. Масаж є ефективним і простим методом лікування і профілактики тих чи інших недуг.
Застосування масажу сприяє зменшенню (ліквідації) білю, набряків, спайок, нормалізації статевих функцій,
прискоренню процесів репаративної регенерації травмованих тканин.
Ефективність масажу зростає при ранньому застосуванні його в сполученні з фізіо- і гідротерапією,
різними м`язами, темпами, оксигенотерапією, ЛФК, мануальною терапією, правами на розтягування
сполучнотканних утворень.
Масаж – це сукупність спеціальних прийомів механічного дозованого впливу на тіло людини,
здійснених руками або спеціальними апаратами з лікувальною або профілактичною метою.
Масаж може бути загальним, коли масажують усі частини тіла, і місцевим, при якому масажують певну
частину тіла. Залежно від задач розрізняють наступні види масажу:
гігієнічний;
косметичний;
лікувальний;
спортивний;
самомасаж.
Класичний масаж можна класифікувати по тим нозологичним одиницям, при яких він застосовується:
масаж при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарата, масаж при травмах і захворюваннях нервової
системи, масаж при травмах і захворюваннях внутрішніх органів.
Для кожної групи захворювань характерні свої особливості техніки та методики сеансу масажу. При
кожнім захворюванні методика масажу залежить: від етіології патогенезу, клінічної форми, плину і
диференціюється в зв'язку в з цими факторами.
Не секрет, що масаж – це унікальна процедура як лікування, так і профілактики різних захворювань.
Іноді досить зробити масаж, щоб позбавитися від головного болю, хронічної втоми, здолати скутість рухів або
хворобливі відчуття в спині, кінцівках та інших частинах тіла. Найпоширеніший і вживаніший всюди –
це класичний масаж.
Класичний масаж застосовується для усунення больового синдрому, набряків, спайок, для швидкого
відновлення травмованих тканин. В той же час класичний масаж відмінно відновлює силу м`язів, підвищує їх
працездатність, зміцнює зв`язки і суглоби. Крім того, зробити класичний масаж корисно для зміцнення
імунітету і відновлення психофізичного стану. У кожному індивідуальному випадку, тобто залежно від віку
пацієнта, стану його здоров`я і інших показників, класичний масаж є своїм унікальним комплексом механічних
дій. Починають проводити класичний масаж з великих ділянок тіла, поступово переходячи до дрібніших. Ця
послідовність не випадкова. Вона сприяє поліпшенню лимфо- і кровообіги. Важливе правило класичного
масажу - це виконання масажних прийомів по ходу лімфатичних шляхів. Тривалість сеансів класичного масажу
в кожному випадку також індивідуальна. Оцінити ж його ефективність можна тільки у тому випадку, якщо
зробити масаж повним курсом - від 10 до 15 процедур.
Класичний масаж проводиться за допомогою прийомів, а саме:
погладжування при класичному масажі;
розтирання при класичному масажі;
вібрація при класичному масажі;
розминка при класичному масажі.
Класичний масаж є основою для багатьох інших способів дії, які перейняли з нього прийоми і способи
виконання. Так розминка при класичному масажі, розтирання, вібрація, погладжування можна зустріти у
лікувальному, спортивному і інших видах масажів. Класичний варіант масажу відрізняється лише
інтенсивністю і тривалістю дії. До речі, ці показники безпосередньо залежать від поставлених цілей, віку
масажованого і його стану здоров`я. В деяких випадках один і той же прийом в класичному масажі
повторюється по 4-5 разів, в інших – рідше або частіше. У класичному масажі важливо дотримуватися напряму
рухів.
Для дослідження взяли дві групи: експериментальну і контрольну по 10 чоловік кожна. Група хворих з
однаковим захворюванням дихальної системи. Вони знаходяться на етапі реабілітації після лікування в
стаціонарі. В експериментальній групі хворим ще додатково проводяться сеанси масажу. При цьому уся
сукупність людей, які беруть участь в експерименті, складає, так звану, генеральну групу. Ця група
розбивається на дві − контрольну та експериментальну. Сеансів масажу – експеементальна і контрольна група
мекаментозна. Групи можуть складатися наступимо чином:
− без урахування індивідуальних особливостей членів групи;
− за віком, за статтю, за перебігом захворювання, за станом фізичного розвитку.
Для дослідження показників стану дихальної системи відібрані хворі з урахуванням захворювання − в
усіх діагноз − хронічний бронхіт.
Для математичного порівняльного аналізу визначаються такі параметри:
− середнє арифметичне значення величини показник
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− середнє квадратичне відхилення, яке характеризує мінливість ознаки
− помилка середньої;
Усі три показника розраховуємо для кожної групи окремо, для контрольної та експериментальної.
Спираючись на дані результатів дослідження можна сказати, що масаж впливає на стан дихальної
системи, головним чином за рахунок підвищення локальної вентиляції легень, на ЧСС немає впливу, а проби
Штанге та Генче зазнали мінімальних змін.
Наступні дослідження бдуть спрямовані на:
Застосування масажу, як пофілактичного методу фізичної реабілітації, покращення відбуваються також
в: емоційно-психічному стані людини на 70% покращення експеементальної групи, позитивних змін у нервовй
системі (зникає головний біль, покращується увага ) на 60%. Після сеансів масажу покращується активність
суглобів у 85% членів експерементальної групи.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ТРЕНАЖЕРНІЙ ЗАЛІ
Бурніс С. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Важливою складовою будь-якої роботи є організація процесу її виконання. Особливе значення
приділяється фізичному вихованню та здоров’ю, бо саме від того наскільки правильно організована така
діяльність залежить ефективність занять та максимальна користь від тренувань. На все це впливає значна
кількість факторів, які є взаємопов’язані між собою та доповнюють один одного. Спортивне тренування,
будучи процесом, що динамічно розвивається, може раціонально забезпечувати виконання поставлених задач і
досягнення необхідного ефекту в тому випадку, якщо в неї закладена науково-збалансована структура.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що в Україні спостерігається тенденція до
популяризації спорту та до того, що все більше населення стає на шлях здорового способу життя.
Відкриваються нові фітнес-клуби, спортивні комплекси та інші заклади для оздоровлення людини, де
використовуються тренажери нового покоління, за допомогою яких відбувається організація тренувального
процесу. Використовувати такі прилади можна як з тренувальною, так і з лікувальною метою, що дає
можливість до швидкого відновлення функціонування організму. Посильна робота є найбільш потужним
стимулом людської активності, а ступінь розвитку самої потреби у роботі є основною ознакою культури
людини. За допомогою фізичних вправ людина здатна підвищити рівень своєї фізичної працездатності, що
зміцнює її здоров’я та подовжує період активного життя.
Метою цієї роботи є – вивчення та обґрунтування організаційного аспекту процесу тренування в
тренажерній залі. При цьому використовуються метод аналізу наукової та науково-методичної літератури.
Для кращого розуміння того, що потрібно для організації тренувального процесу необхідно розглянути
основні його складові. На рис. 1 зображено найважливіші структурні одиниці для тренування в тренажерному залі.
Організація процесу тренування в тренажерній залі
Інструктор-методист (тренер)
Тренажери та необхідний інвентар
Приміщення для проведення занять (зал)
Гігієнічні вимоги до процесу тренування
Рисунок 1 – Складові елементи процесу тренування
Згідно з посадовою інструкцією, тренер-методист забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчих,
рекреаційних, реабілітаційних видів занять у тренажерному залі; формує у осіб, які займаються мотивацію,
розробляє для них індивідуальні програми тренувань, надає персональну консультативну допомогу з питань
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харчування; перевіряє придатність до праці тренажерного обладнання; знає і виконує вимоги нормативних
актів про охорону праці та навколишнього середовища; дотримується норм, прийомів і методів безпечного
виконання робіт.
При виборі тренажерного обладнання користуються, насамперед, такими критеріями як:
– мета тренування (нарощування м’язів, нормалізація ваги, підтримка м’язів в тонусі, підвищення
витривалості);
– фінансова можливість, від якої залежить клас і технічне оснащення тренажерів;
– вибір дизайну агрегатів, що гармонує з внутрішнім світом користувача із навколишнім оточенням.
Природною відправною точкою вибору тренажерів є обсяг приміщення. Виходячи з цих умов
формується комплекс фітнес-систем. Приміщення, призначене для тренувань, повинне мати гарне освітлення,
відповідати температурному режиму тощо.
Також важливими складовими є гігієнічні вимоги до процесу тренування. Вони включають наступне:
– оптимальні соціально-гігієнічні фактори мікросередовища, побуту, трудової діяльності;
– раціональний добовий режим, особиста гігієна, загартування, раціональне харчування і питний
режим;
– оптимальні умови при проведенні тренувань та допоміжні гігієнічні заходи.
Висновок.
Процес тренування в тренажерній залі повинен гармонійно поєднувати у собі всі вище зазначені
елементи. Це є запорукою ефективності тренувального процесу. Досягнення високих спортивних результатів у
різних видах спорту можливе лише за умови тривалої, систематичної і цілеспрямованої підготовки, починаючи
з юних років. Багаторічна підготовка спортсменів є складною системою, яка об'єднує виховання, навчання і
тренування.
В узагальненому виді процес становлення спортивної майстерності і його керування являє собою
замкнутий цикл тісно зв'язаних дій тренера з вироблення, реалізації і контролю конкретних рішень. Тому, у
професійній діяльності, тренер для успішного керування процесом тренування повинний дотримуватись
наступних дій:
– Одержувати вихідну інформацію про стан здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості
атлета, визначати його сильні і слабкі сторони, виробляти загальні і приватні задачі;
– Знайомитися з вихідними модельними характеристиками і порівнювати їх з отриманими показниками
спортсмена. Модельні характеристики виступають як еталонні критерії ефективності тих чи інших
індивідуально зафіксованих показників. Якщо не використовувати критерії модельних характеристик, то
тренувальний процес втрачає свою цілеспрямованість, конкретність і результативність;
– Передбачати вибір структури, побудови і зміст спортивного тренування, що забезпечує досягнення
планових показників. Питання планування і нормування тренувальних навантажень, співвідношення основних
розділів підготовки, вибір найбільш раціональних засобів і методів здобувають першорядне значення. При
розробці тренувальної програми тренер завжди зв'язаний з вибором варіантів її якісного рішення. Звідси
висновок - вона повинна базуватися на знанні основних закономірностей тренувального процесу, його
принципів, особливостей багаторічної підготовки, тенденцій розвитку атлетизму.
– Оцінювати ефективність тренувального процесу. Тут як головний критерій виступає комплексний
педагогічний контроль.
– Аналізувати тренувальну і змагальну діяльності атлета, підводити підсумки і розробляти наступні
програми.
Цілеспрямоване використання цих основ спортивного тренування визначає необхідність застосування
об'єктивних науково-методичних принципів, закономірностей і установок, що дозволяє уникнути істотних
помилок і невірних дій у роботі тренерів.
В процесі виховання відбувається всебічний і гармонійний розвиток особистості, набуття нею високих
моральних і вольових якостей. Під час навчання спортсмени засвоюють увесь арсенал техніки, опановують
тактику, набувають необхідних теоретичних знань і практичних навичок в окремих видах легкої атлетики, а
також у галузі гігієни, підвищують ефективність самоконтролю. Основне завдання навчання - забезпечити
фізичну досконалість і високий рівень здоров'я. Тренування - це спеціалізований довготривалий педагогічний
процес, спрямований на отримання високих результатів в обраному виді спорту відповідно з динамікою
вікового розвитку. Досягненню цієї мети підпорядкована вся діяльність спортсмена під час тренування.
Багаторічна підготовка спортсмена поєднує в собі фізичний, тактичний, теоретичний, моральний і
вольовий аспекти. Вона безперервно удосконалюється, шляхом відкриття і застосування нових положень,
закономірностей, вимог. Усе це сприяє подальшому прогресу безперервного росту спортивних результатів у
різних видах спорту. Подальшими дослідженнями даної проблеми може бути вивчення застосування
тренажерів нового покоління або ж розробка тренувань для відповідних вікових груп.
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ЕФЕКТИВНIСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ ГIМНАСТИКИ ТА МАСАЖУ ПРИ
ХРОНIЧНОМУ БРОНХIТI
Вальчишина Н.В., студ., ЛошицькаТ.І., к.н.ф.с., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальнiсть роботи. Хронiчний бронхiт називають хворобою столiття поряд iз серцево – судинними
i онкологiчними захворюваннями, при цьому захворюванiсть i смертнiсть при хронiчному бронхiтi у 8-10 разiв
вище середнiх показникiв загальної смертностi. Такий пiдйом захворюваностi пов'язаний, в першу чергу, з
постiйним збiльшенням забруднення навколишнього повiтря, палiнням, що росте, частими епiдемiями грипу.
Такi захворювання, як гострий i хронiчний бронхiт стоять у ряду найбiльш частих причин тимчасової та стiйкої
непрацездатностi населення.
Мета дослiдження: оцiнити ефективнiсть застосування масажу у поєднаннi з дихальною гiмнастикою
у перiод реабiлiтацiї хворих на хронiчний бронхiт.
Завдання дослiдження:
1.
Вивчити стан проблеми за лiтературними джерелами.
2.
Проаналiзувати робочу документацiю лiкарiв Кременчуцького мiського центру соцiальної
реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв.
3.
Провести експерементальну комплексну реабiлiтацiю хворих на хронiчний бронхiт
(сегментарний та дренажний масаж в поєднаннi з дихальною гiмнастикою Стрельникової)
4.
Провести порiвняльний аналiз термiнiв одужання хворих контрольної та експериментальної
групи.
Методи дослiдження:
1.
Аналiз лiтературних джерел.
2.
Аналіз робочої документації лікарів.
3.
Спостереження та опитування.
4.
Методи контролю функцiонального стану (вимiрювання ЧСС i АТ в спокої, спiрографiчне
обстеження (ЖЄЛ). Проба Штанге i Генче.
5.
Констатуючий експеримент.
6.
Формуючий експеримент.
7.
Методи математичної статистики.
Фiзична реабiлiтацiя при хронiчному бронхiтi спрямована на досягнення максимально повної фiзичної
адаптацiї людини, вона продовжує i доповнює лiкування. Це сприяє пiдвищенню активностi фiзiологiчних
систем органiзму, активiзує природнi системи адаптацiї, покращує стан центральної i вегетативної нервової
системи, стимулює психiчну активнiсть [1; 3].
Органiзацiя дослiдження. Дослiдження були проведенi на базi Кременчу́цького мiського це́нтру
соцiа́льної реабiлiта́цiї дiте́й-iнвалі́дiв.Пiдбiр пацiєнтiв проводився шляхом вибiрки iсторiй хвороби. Пiд
спостереженням перебувало 20 дітей у вiцi 10-12 рокiв, якi довiльно були роздiленi на двi групи: контрольну –
10 осiб та експериментальну – 10 осiб. Тривалiсть курсу реабiлiтацiї в санаторнокурортних умовах становило
24 днi. Перiод проведення експерименту з 1 по 24 листопад 2016 р.
Обидвi групи були однорiднi за вiком та періодом клiнiчного перебiгу захворювання.Суть
експериментальної програми полягає у наступному: у хворих експериментальної групи при побудовi
комплексної програми фiзичної реабiлiтацiї використовували сегментарний масаж в поєднаннi з дихальною
гiмнастикою Стрельникової, ранковою гiгiєнiчною гiмнастикою у поєднаннi з лiкувальною фiзкультурою,
лiкарськi iнгаляцiї з бронхолiтиками i вiдхаркувальними препаратами, грязелiкування.
Контрольна группа займалася за загальноприйнятою методикою: лiкувальний масаж в поєднаннi з
лiкарськими iнгаляцiями з бронхолiтиками i вiдхаркувальними препаратами.
Результати дослiдження. Позитивний ефект сегментарного массажу в поєднаннi з дихальною
гiмнастикою при хронiчному бронхiтi виражається в наступному: полiпшується проходження мокротиння;
виявляється розслаблюючи дiї при спазмi м'язiв грудної клiтки; активiзується кровообiг, що, у свою чергу, веде
до прискорення зворотного розвитку iнфiльтратiв розслабляються м'язи, що знаходяться в постiйнiй напрузi;
розм'якшуються сполученнi ущiльнення, та припиняється кашель [5]. Виходячи з аналiзу даних, отриманих при
первинному обстеженнi обох груп хворих, вiдзначалася односпрямованiсть погiршення функцiї
кардiореспiраторної системи (див. табл. 1).
При повторному обстеженнi у хворих експериментальної групи в 77–80 % випадкiв були вiдсутнi
клiнiчнi прояви захворювання. У контрольнiй групi тiльки у 50% випадкiв вiдзначалася нормалiзацiя
функцiональних даних. Порiвняльний аналiз показникiв функцiї зовнiшнього дихання у хворих обох груп при
повторному обстеженнi показав, що в експериментальнiй групi мали мiсце бiльш вираженi позитивнi зрушення,
нiж у контрольнiй групi. В експериментальнiй групi хворих були достовiрно менше величини, що
характеризують дихальнi обсяги, покращилася бронхiальна прохiднiсть, пiдвищилася стiйкiсть до гiпоксiї. У
ходi роботи оцiнювалася ефективнiсть застосування сегментарного масажу та дихальної гiмнастики на стан
здоров'я хворих на хронiчний бронхiт ми отримали такi результати (див.табл.2).
Аналiзуючи результати проведеного нами дослiдження, можна зробити висновок, що реабiлiтацiя
хворих експериментальної групи з застосуванням таких реабiлiтацiйних заходiв, як: метод сегментарного
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массажу та дихальна гiмнастика, виявилась бiльш ефективною в порiвняннi з реабiлiтацiєю хворих контрольної
групи, яка одержувала курс лiкувального масажу. Ми вiдзначили, що сегментарний масаж стимулює процеси
одужання та пiдвищує працездатнiсть.
Таблиця 1–Показники контрольної (n=10) та експериментальної групи (n=10) на початку експерименту (М±m)
Показники

Контрольна група
(n=10)

Експериментальн
а група
(n=23)

t

P

ЧСС, ( уд/хв)

12,50±0,26

12,00±0,19

1,56

>0,05

АТ, (мм.рт.ст.)

12,41±0,16

12,14±0,16

1,17

>0,05

Проба Штанге, (с)

32,01±2,18

31,89±2,26

0,04

>0,05

Проба Генче, (с)

25,18±1,14

23,36±1,25

1,08

>0,05

ЖЄЛ, (мл)
ІГТС (балах)

2,33±0,78
1,97±0,07

2,15±0,77
1,92±0,8

0,16
0,49

>0,05
>0,05

Таблиця 2–Показники контрольної (n =10) та експериментальної групи (n=10) в кiнцi експерименту (М±m)
Контрольна група
Експериментальна група
Показники
t
P
(n=10)
(n=23)
ЧСС, ( уд/хв)
12,17±0,32
10,92±0,12
3,67
<0,001
АТ, (мм.рт.ст.)
10,14±0,13
8,24±0,10
0,01
<0,001
Проба Штанге, (с)
38,80±2,93
49,91±3,20
2,57
<0,05
Проба Генче, (с)
28,60±1,24
31,67±0,72
2,16
<0,05
ЖЄЛ, (мл)

2,69±0,42

3,46±0,69

0,95

>0,05

ІГСТ, (балах)

2,09±0,09

2,39±0,11

2.14

<0,05

Перспективи подальших дослiджень спрямованi на визначення впливу нетрадицiйних засобiв системи
хатха-йоги в поєднаннi з дихальною гiмнастикою та методами релаксацiї на перебiг реабiлiтацiйного перiоду
хворих на хронiчний бронхіт
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КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, ЯКІ
СТРАЖДАЮТЬ ОЖИРІННЯМ
Ганжа Н.В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальність теми. Гіпертонічна хвороба – це хвороба негативних наслідків цивілізації:
інформаційних атак, високого темпу життя, гіпокінезії, особливостей харчування тощо. Все це викликає
неврози які негативно впливають на регуляцію судинного тонусу. Гіпертонічна хвороба часто стає причиною
інвалідності і смерті. В реабілітації хворих з гіпертонічною хворобою основне значення мають фізичні вправи.
Вправи необхідно розглядати як найбільш важливий зміцнюючий і лікувальний засіб для відновлення будьякої угасаючої функції ослабленого органу. Вправи надають безпосередню лікувальну дію, стимулюючи
захисні механізми, прискорюючи і удосконалюючи розвиток компенсації, покращуючи обмін речовин і
репаративні процеси, відновлюючи порушені функції; перебудовується функціональний стан вегетативних
центрів, які покращують трофіку внутрішніх органів і опорний – рухового апарату.

309

Мета дослідження – вивчити сучасний стан проблеми фізичної реабілітації при ожирінні. Організація
та методи аналіз літературних джерел . Результат нашого дослідження - ожиріння як наукова та медична
проблема, а об'єкт – методи фізичної реабілітації хворих на ожиріння.
Ожиріння - буквально: повнота, огрядність, вгодованість) - відкладення жиру, збільшення маси тіла за
рахунок жирової тканини. Жирова тканина може відкладатися як в місцях фізіологічних відкладень, так і в
області молочних залоз, стегон,живота. Ожиріння веде до підвищеного ризику виникнення цукрового діабету,
гіпертонічної хвороби та інших захворювань, пов'язаних з наявністю надмірної ваги. Причини надлишку ваги
також впливають на поширення жирової тканини, характеристики жирової тканини (м'якість, пружність,
відсоток вмісту рідини), а також на присутність або відсутність змін шкіри (розтягнення, розширені пори, так
званий «целюліт»). Ожиріння може розвиватися в результаті:
- порушення рівноваги між прийнятою їжею і витраченої енергією, тобто підвищеного надходження їжі
і зниженого витрати енергії;
- ожиріння не ендокринної патології з'являється через порушення в системах підшлункової залози,
печінки, тонкого і - - товстого кишечників;
- генетичних порушень.
При лікуванні та реабілітації хворих з ожирінням застосовується комплекс методів, найважливішими
серед яких є фізичні вправи і дієта, спрямований на виконання наступних завдань:
- поліпшення та нормалізацію обміну речовин, зокрема, жирового обміну;
- зменшення надлишкової маси тіла;
- відновлення адаптації організму до фізичних навантажень;
- нормалізація функцій серцево-судинної, дихальної, травної та інших систем організму, що
страждають при ожирінні;
- поліпшення і нормалізація рухової сфери хворого;
- підвищення неспецифічної опірності.
Основними принципами лікувального харчування при гіпертонічній хворобі є:
1) зниження вмісту кухонної солі. Низьким вважається споживання 1-3 г солі на добу, "ідеальним" - 2-5
г, помірним - 8-12 г, високим - понад 15 м. Високе споживання солі (більше 14-15 г на добу) викликає
підвищення артеріального тиску, тоді як низьке (менше 1 г на добу) вірогідно знижує зазначений показник. З
метою обмеження вживання кухонної солі слід відмовитися від підсолювання їжі і від вживання продуктів, що
містять багато солі (оселедець, копченості, рибні консерви, солоні огірки );
2) зменшення прийому вільної рідини до 1-1,5 л на добу ;
3) слід виключати продукти, що збуджують центральну нервову і серцево-судинну системи (міцні м'ясні і рибні
бульйони, міцний чай, кава), що викликають посилене газоутворення, здуття кишечника ( боби, горох, газовані
напої тощо). Лікувальна гімнастика поєднується з масажем стоп, гомілки і комірної зони. Заняття лікувальною
гімнастикою проводяться в положеннях сидячи і стоячи (обмежено) для всіх м'язових груп з невеликим
м'язовим зусиллям в повільному і середньому, темпі. Хворий виконує елементарні фізичні вправи переважно
для суглобів верхніх і нижніх кінцівок з повною амплітудою, рекомендується застосування вправ статичного і
динамічного характеру в поєднанні з диханням.
Висновок. В реабілітації хворих з гіпертонічною хворобою найбільш ефективний комплексний
підхід, що включає лікувальну фізичну культуру, масаж, фізіотерапію, мануальну терапію, а також пасивну
профілактику , саме корекцію хребта , спеціальні вправи.
Ранній початок проведення реабілітаційних заходів важливий з погляду профілактики можливості
дегенеративних змін та побічних ефектів хвороби. Раннє включення в лікувальний процес реабілітаційних
заходів, адекватних стану хворого, багато в чому забезпечує більш сприятливу течію і результат захворювання,
служить одним з моментів профілактики інвалідності.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ДРУГОГО ТИПУ
Епінгер К. Р., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальнiсть роботи.Захворювання на цукровий діабет є одним з найпоширеніших. За оцінками
Всесвітньої організації здоров’я, в світі налічується 347 млн хворих на цукровий діабет (близько 90% припадає
на хворих, які страждають на цукровий діабет 2 типу).
В Україні наприкінці 2012 р. налічувалось понад 1,3 млн хворих. ВООЗ прогнозує, що кожні 10–15
років відбуватиметься двократне збільшення хворих, а смертність від хвороби в наступні 10 років зросте більш
ніж на 50% (за оцінками, в 2010 р. померло 3,4 млн осіб від ускладнень цукрового діабету). Захворювання на
цукровий діабет, боротьба з його ускладненнями та попередження захворювання є серйозною медикосоціальною проблемою світового рівня. Велика соціальна значимість лікування цукрового діабету полягає в
тому, що ця хвороба призводить до ранньої інвалідизації й летальності, обумовленої наявністю ускладнень
діабету.
Важливим завданням є узагальнення досвіду застосування засобів фізичної реабілітації при набутому
цукровому діабеті 2 типу в дорослих. Не зважаючи на наявні підтверджені факти про те, що значну частку
випадків діабету та його ускладнень можна попередити за допомогою раціонального харчування, регулярної
фізичної активності, підтримання нормальної маси тіла, ці заходи не мають широкого застосування.
Ефективним засобом при цукровому діабеті є фізична реабілітація, яка діє не лише симптоматично, а й може
бути спрямована на окремі ланки патогенезу. Крім засобів лікувальної фізичної культури застосовують
лікувальний масаж, фізіотерапію.
В останні десятиліття відзначається різке зростання захворюваності на цукровий діабет. На даний час у
світі зареєстровано понад 150 мільйонів хворих на цукровий діабет. В Україні їх налічується приблизно 1
мільйон. Встановлено, що захворюваність на цукровий діабет щороку зростає і кожні 10-15 років кількість
хворих подвоюється (Власенко М. В., 2014). Згідно з даними ВООЗ цукровий діабет підвищує смертність у 2-3
рази і скорочує тривалість життя на 10-30%. Розрізняють два типи цукрового
діабету. Пацієнти з першим типом становлять 5-10% від загальної кількості хворих на цукровий діабет.
Захворювання цього типу припадає частіше на дитячий і юнацький вік. Другий тип цукрового діабету є більш
поширений,на нього припадає 90% хворих. Ця патологія характерна для людей середнього, старшого і
похилого віку. В зв'язку з тенденцією зростання хворих на цукровий діабет другого типу, зростає потреба
вдосконалення не тільки лікування, але й фізичної реабілітації (Аметов А. С., 2011).
Проблемою лікування та фізичної реабілітації осіб з цукровим діабетом займались ряд таких вчених: П.
М. Боднар, М. Ф. Гриненко, В. Г. Баранова, У. Г. Баранов, М. В. Степашко, В. К. Добровольський, В. А.
Кальніболоцький та інші. Вони дослідили, що в процесі виконання фізичних вправ
покращується кровообіг, лімфообіг і прискорюються обмінні процеси в організмі. Проте, на даний час досить
актуальним є вдосконалення фізичних вправ, які є одним із основних засобів фізичної реабілітації людей
хворих на діабет II типу. Зважаючи на все вище подане, дослідження даної проблеми вважається актуальним.
Метою дослідження є дослідження впливу фізичної реабілітації при лікуванні та профілактикці
ускладнень цукрового діабету 2 типу.
Застосування лікувальної фізичної культури в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет
обумовлено стимулюючим впливом фізичних вправ на тканинний обмін, утилізацію цукру в організмі і
підвищене відкладення їх у м'язах. Установлено, що під впливом фізичних вправ рівень глюкози в крові значно
знижується, іноді до нормальних величин.
У хворих з надмірною масою тіла під впливом фізичних вправ нормалізується жировий обмін і
зменшується жироутворення. У комплекс лікувальної фізичної культури при легкій формі цукрового діабету
включають вправи для всіх м'язових груп. Рухи виконуються з великою амплітудою, у повільному і середньому
темпі, а для дрібних м'язових груп - у швидкому. Поступово вводяться більш складні координаційні вправи,
вправи з предметами, на знаряддях (гімнастичній стінці, лавці) і з обтяженнями. Тривалість заняття 30-45
хвилин. Щільність досить висока. Жінкам другого зрілого віку з цукровим діабетом другого типу необхідно
застосовувати дозовану ходьбу на відстані від 4 до 10 кілометрів, спортивні вправи (ходьбу на лижах, катання
на ковзанах, плавання, біг), ігри (волейбол, бадмінтон, теніс) при строгому контролі в процесі занять [2]. За
дослідженням Мисули І. Р. при діабеті середньої тяжкості заняття лікувальною фізичною культурою і
регламентація рухового режиму сприяють стабілізації дозування лікарських препаратів. Застосовуються вправи
помірної і малої інтенсивності для всіх м'язових груп, дихальні вправи і вправи на розслаблення м'язів.
Тривалість заняття 25-30 хв. 21 Щільність невисока.
Крім лікувальної гімнастики слід широко застосовувати дозовану ходьбу на 2-7 км, біг підтюпцем.
Ускладненнями цукрового діабету другого типу у жінок другого зрілого віку є захворювання серцево-судинної
системи. Заняття з такими пацієнтами проводять згідно з методикою, яку використовують для супутніх
захворювань. Навантаження слід визначати як за ступенем адаптації серцево-судинної системи, так і за
показниками вмісту глюкози в крові та сечі. У разі тяжкої форми ЦД заняття ЛФК починають після виведення
хворих з тяжкого стану з тим, щоб запобігти ускладненням, зумовленим гіподинамією та порушеннями обміну.
Адаптація хворого до фізичних навантажень повинна бути поступовою. Перші заняття проводять за
методикою, яку використовують при захворюваннях серцево-судинної системи, залежно від тривалості
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призначеного режиму, до настання компенсації. У жінок другого зрілого віку загальне навантаження на
організм невелике або помірне. Широко використовують вправи для дрібних і середніх м'язових груп.
Тривалість заняття 15 хв. Вправи для великих груп м'язів включають до комплексу поступово і обережно
залежно від адаптації організму до навантаження. Надалі додають дозовану ходьбу від 500 м до 2 км і
малорухливі ігри. Під час дозування навантаження необхідно враховувати, що інтенсивна м'язова робота
підвищує вміст глюкози в крові.
Фізичні вправи, що тривало виконують у повільному темпі, знижують вміст глюкози в крові, оскільки
при цьому витрачається не тільки глікоген, а й глюкоза в крові. Не можна застосовувати вправи з вираженим
загальним силовим напруженням і вправи на швидкість, за яких у м'язах переважають анаеробні процеси і
підвищується вміст в крові кислих продуктів. Таким чином, порушення обміну речовин, що перебігають у
вигляді самостійних захворювань, можуть бути наслідком розладів діяльності залоз внутрішньої секреції і
нервової системи, неповноцінного (у тому числі недостатнього або надмірного) харчування та інших причин. У
разі переважного порушення одного з видів обміну тією чи іншою мірою завжди виникають порушення і 22
більшості його інших видів [2, 5,]. Основною причиною цукрового діабету другого типу у жінок другого
зрілого віку є ожиріння. Ожиріння, як вважає Степашко М. В., є одним з найпоширеніших порушень обміну
речовин, результатом надмірного харчування й обмеженої рухової активності, а також велике значення має
спадковий чинник. Є чотири ступені ожиріння: 1 ступінь - надлишок маси тіла складає 20-29%; 2 ступінь - 3049%; 3 ступінь - 50-99%; 4 ступінь - 100%) і більше. Основними принципами фізичної реабілітації хворих на
ожиріння є обмеження харчування, збільшення енергетичних витрат і функціональне зміцнення всього
організму.
Завдання лікувальної фізичної культури при ЦД другого типу з ожирін-ням спрямовані на підвищення
обміну речовин, енерговитрат, неспецифічної опірності й адаптаційних можливостей організму, зменшення
маси тіла, запобігання ускладненням і відновлення порушених функцій різних органів та систем. Для
посилення ліполітичних процесів та активізації вуглеводного обміну широко використовують фізичні вправи
прикладного і спортивного характеру (ходьба, біг підтюпцем, ходьба на лижах, плавання) у поєднанні із
загальними вправами.
Головними позитивними особливостями фізичних вправ при цьому захворюванні є: глибока
біологічність та адекватність, універсальність - немає жодного органа, що не реагував би на рухи. Обов'язково
потрібно слідкувати за рівнем глюкози в крові. Активний руховий режим і фізичні вправи дозволяють
підвищити загальну працездатність хворого. У зв'язку з цим ЛФК показана при легких, помірних та тяжких
формах ожиріння незалежно від патогенезу захворювання. Таким чином, фізичні вправи є основою лікування і
запобігання надмірній масі тіла. При цьому необхідно виконувати основне правило: систематичність і
поступовість.
Підібрано та проаналізовано літературні джерела відносно питання цукрового діабету другого типу.
Встановлено, що дана проблема є актуальною. Згідно аналізу зарубіжної і вітчизняної літератури цукровий
діабет другого типу не виникає раптово, тому стан переддіабету продовжується на роки, рідко - десятиліття.
Статистика численних досліджень свідчить, що його часто виявляють випадково, під час обстеження з приводу
інших захворювань. При ЦД виникає порушення рівня глюкози в крові, діабетичні ангіопатії та різні супутні
захворювання. В зв'язку з цим виникає необхідність пошуку шляхів розробки та удосконалення комплексної
програми фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку.
Подальші дослідження будуть спрямовані на дослідження впливу засобів фізичної реабілітації на
функціональні та клінічні показники хворих на цукровий діабет 2 типу, дії реабілітаційних чинників з метою
подальшого удосконалення програми фізичної реабілітації, врахування та впровадження новітніх досягнень і
методів, в більш тривалому періоді можливий перегляд медикаментозного лікування цукрознижувальними та
інсуліновмісними препаратами.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТРИТАХ
Куліченко М. І., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальність проблеми. Термін «артрит» походить від двох грецьких слів: arthron – суглоб та itis –
запалення. По суті артрит – це запалення суглоба. Дане захворювання супроводжується появою болю при русі
людини і фізичних навантаженнях. Хоча артрит не є настільки серйозним захворюванням, як рак, хвороби
серця, СНІД або діабет проте він вимагає до себе великої уваги. Наприклад, артритом страждає кожен сьомий
мешканець Америки, що складає 14,3 % усього населення США. У кожній третій американській сім’ї хтонебудь має цю недугу. Більшість людей асоціюють артрит з літнім віком, і це дійсно так. Згідно з отриманими
даними близько половини американців у віці від 65 років страждають тяжкими формами цього захворювання.
Однак артрит вражає і людей середнього віку. Наприклад, приблизно 28 % жителів Америки віком 45–64 років
близько знайомі з артритом. Хворіють артритом і молоді люди. Отже, артрит не є долею тільки літніх людей
[1].
Артрит – це серйозне захворювання, що супроводжується больовими відчуттями і може передчасно
зробити людину інвалідом, негативно впливає на якість життя. Навіть артрит середнього ступеня може
порушити працездатність хворого [2].
Аналізуючи літературні дані ми переконалися, що всім людям для подолання цієї хвороби необхідна
відповідна мотивація. Вона допомагає змінити шкідливі звички – на здорові, які сприятимуть лікувальному
ефекту.
В Україні основною проблемою є поширення артриту серед дорослого населення, що становить 50–
100 нових випадків захворювання на кожні 100 000 населення. Жінок, що мають це захворювання у 3 рази
більше, порівняно з чоловіками. Пік захворювання припадає на 30–55 років. Ураження осіб працездатного віку
призводить до зменшення тривалості якісного життя та до великої кількості соціальних проблем [4].
Метою нашої роботи є дослідження і узагальнення різноманітних методів фізичної реабілітації хворих
на артрит за даними літературних джерел.
Організація та методи дослідження: аналіз літературних джерел.
Результати дослідження та їх обговорення. Мотивація хворих є невід’ємною частиною фізичної
реабілітації при артритах. Під час дослідження літературних джерел нашу увагу привернула мотивуюча
програма «Система балів здоров’я» [1]. За допомогою цієї програми хворі були вмотивовані до виконання
фізичних вправ і інших лікувальних заходів. Систему балів здоров’я можна розглядати як своєрідну картку
кількісного обліку досягнень у виконанні фізичних вправ, з тією різницею, що заповнює її не лікар, не
реабілітолог, а сам виконавець. Система дає можливість кількісно оцінити конструктивні зміни у способі свого
життя (залучення до регулярних занять видами рухової активності), виконує керуючу роль у поліпшенні стану
здоров’я і сприяє зниженню ризику виникнення серйозних хронічних ускладнень при артриті.
Система балів здоров’я призначена для хворих із середнім ступенем больових відчуттів або запалення,
які за рівнем функціональної здатності відносяться до першої та другої категорії, а також для хворих третьої
категорії з не дуже обмеженою функціональною спроможністю . У той же час вона не підходить для хворих, які
страждають важкими формами артриту. Засоби фізичної реабілітації підбирається індивідуально для кожного
хворого. Які саме засоби та методи будуть підходити хворому залежить від багатьох факторів. За даними
літературних джерел найбільш ефективними засобами фізичної реабілітації, окрім масажу, медикаментозного
лікування, фізіопроцедур є лікувальна гімнастика, плавання, ходьба на лижах, ближній туризм, аквааеробіка,
вправи на сучасних тренажерах, елементи ігор у повільному темпі, вправи на гнучкість і розвиток сили. ЛФК
залишається одним з найбільш важливих методів медичної реабілітації, який знаходить широке застосування
при артритах з багатьма вираженими клінічними синдромами [3]. Певне значення у загальному впливі фізичних
вправ на організм хворої і ослабленої людини мають продукти життєдіяльності м’язової системи (біологічні
стимулятори), які підвищують загальний тонус організму.
Особлива увага у літературних джерелах приділяється плаванню, що є відмінним видом фізичних
вправ аеробного характеру, тому що до роботи залучаються м’язи верхньої і нижньої частин тіла без
навантаження на хребет. Оскільки при плаванні відсутнє навантаження на суглоби, ймовірність погіршення
стану вкрай низька. Окрім того, тепла вода надає розслаблюючу дію і знижує ступінь больових відчуттів.
Плавання й інші види вправ, що виконуються у воді, найбільш корисні для людей, які страждають на артрит [5].
Також важливою складовою реабілітації вважаються позитивні емоції. Відчуття задоволення від
м’язової діяльності сприятливо впливають на психіку хворого, посилюють функції ендокринної системи
(збільшується вміст у крові адреналіну та інших гормонів). Під впливом фізичних вправ поліпшується обмін
речовин, кровообіг, легенева вентиляція. Універсальність тонізуючого впливу фізичних вправ на весь організм
– характерна особливість їх застосування при артритах [4]. Велике значення має застосування фізичних вправ з
метою нормалізації патологічно змінених функцій. В основі цього механізму полягає можливість за допомогою
спеціально підібраних вправ придушувати або повністю усувати сформoвані у ході хвороби патологічні
умовно-рефлекторні зв’язки та одночасно відновлювати властиві здоровому організму функції.
Дієвим засобом фізичної реабілітації при артритах є аеробні танці, що включають безперервне
виконання ритмічних рухів під музику. Останнім часом для збільшення інтенсивності навантаження
застосовують дуже популярні види аеробної активності з використанням спеціальних платформ висотою 15–30
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см [3]. На жаль, більшості хворих з артритом і надлишковою масою тіла не можна рекомендувати цей вид
аеробного активності. Винятком можуть бути випадки, коли заняття призначені спеціально для певної категорії
хворих.
Висновки.
1. Артрит є досить розповсюдженим захворюванням, що призводить до втрати працездатності і навіть
до інвалідності.
2. За даними літературних джерел встановлено, що помітний відновлювальний ефект спостерігається
при застосуванні фізичної реабілітації. Правильно підібрані фізичні вправи (особливо плавання) зменшують
больовий синдром, підвищують функціональні резерви організму.
3. Сучасні тенденції лікування хворих на артрит такі, що вони не є стаціонарними хворими, але повинні
отримувати комплекс лікувальних реабілітаційних заходів протягом усього життя.
4. Важливим фактором є мотивація хворих до фізичної реабілітації.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНОГО ПЛАВАННЯ У КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІІ ДІТЕЙ З
ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ ТА СКАЛІОЗОМ
Маховська Б. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз спеціальної літератури свідчить, що питання
використання плавання з метою профілактики порушень постави вивчено не достатньо. Існують окремі
праці з цього питання, в яких розглядається загальний вплив плавання на стан опорно-рухового апарату
та загальні методичні положення. На думку фахівців, плавання є ефективним засобом корекції постави.
Метою роботи було визначення ефективності занять плаванням для корекції вад постави дітей
середнього шкільного віку.
Плавання сприяє зміцненню здоров’я: значно покращує функцію серцево-судинної і дихальної
систем, показники фізичного розвитку, сприяє прищепленню прикладних навичок, загартовування
організму і одночасно це одне з ефективних засобів у комплексному консервативному лікуванні хворих
на сколіоз.
При плаванні відбувається розвантаження хребта, значно зменшується вага тіла, знижується
асиметрична робота паравертебральних м'язів за рахунок їх розслаблення в теплій воді, що створює
сприятливі умови для виконання рухів, знижує тиск на епіфізарні зони росту тіл хребців, покращує
кровопостачання кісткових структур і м'яких тканин. Необхідність подолання опору води при русі під
час виконання плавальних вправ є засобом зміцнення і розвитку паравертебральних м'язів і всього
опорно-рухового апарату дитини, вдосконалення координації рухів, виховання відчуття правильної
постави тіла. Горизонтальне положення тіла у воді під час плавання, рівномірний тиск води на шкіру, її
масажуюча дія викликає підвищений обмін речовин, активізує життєві функції організму, збільшує
частоту серцевих скорочень і покращує легеневу вентиляцію.
Лікувальне плавання рекомендується всім дітям, які страждають сколіотичною хворобою, крім
тих, у яких є звичайні протипоказання за соматичним захворюванням.
Плавання при сколіозі дозволяє зміцнити кісткову мускулатуру спини і виправити зміщення
хребетного стовпа. Лікувальні види плавання вимагають правильного дихання, тому запобігають
дихальній та серцевій недостатності. Дозоване тренування супроводжується затримкою вдиху і видиху,
що тренує міжреберну мускулатуру.
Лікувальне плавання при сколіозі застосовується з метою корекції форми спини. Якщо вона є
плоскою (зі сплющеним грудним кіфозом та випрямленою лордозом), необхідно лежати на воді
животом. При круглої деформації (посилення грудного кіфозу) потрібно лежати на воді спиною.
Патологічний лордоз (внутрішня увігнутість хребетного стовпа) виліковується брасом або
батерфляєм в півгребка. Слід зауважити, що посилення лордоза вимагає використання допоміжного
обладнання, яким є пінопластова дошка. Для лікування захворювань хребта кожну вправу слід
виконувати після попередньої проробки з інструктором.
Практично при всіх видах патології доводиться виконувати дихальну гімнастику. Вона
активізує функцію зовнішнього дихання, а також дозволяє знизити фізичне навантаження. Дихальна
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гімнастика проводиться після курсу коригувальних вправ (проводиться в залежності від підготовленості
людини). На початкових етапах рекомендовано 1 або 2 циклу дихального тренування за методом Катаріни
Шрот.
Лікувальна фізична культура у воді при бічному викривленні хребта дозволяє зміцнити певні м'язові
групи, які знаходяться в стані гіпертонусу. Для цих цілей призначені наступні процедури:
перекиди вперед і назад;
 дихальні вправи;
 зарядка на спині – одна нога притиснута головою до вуха, а друга здійснює гребки, які схожі з
плавальними рухами. при повернення у вихідну позицію слід змінити положення рук;
 у мілкій частині басейну слід виконувати елементи гри під назвою «водне поло»;
 з витягнутими вперед руками слід виконувати ковзання на воді.
На воді необхідно лежати рівно і горизонтально. Кожну вправу виконувати з затримкою дихання. Ще
ефективніше буде виконання лікувальної фізичної культури в поєднанні з аквааеробікою. Впливати на окремі
групи м'язів можна з застосуванням плавальних засобів.
Слід звернути увагу на те, що невміння плавати не є протипоказанням до застосування гімнастики при
сколіозі. Заняття проводяться в мілкому басейні під керівництвом професійного інструктора після
попереднього інструктажу з боку лікаря. Оздоровчий курс лікувальної фізичної культури передбачає
проведення кількох попередніх занять, які дозволяють людині освоїтися на воді.
Висновок
Перспективним є лікувальне плавання, яке включає різноманітні комплекси спеціальних фізичних і
плавальних вправ, використання різних стилів плавання та їх елементів. Застосування асиметричного стилю
плавання в ластах (в залежності від неоднакової довжини кінцівок з різною довжиною ласта), плавання зі
спеціальними лопатками на кистях тощо.
Особлива увага надається збереженню пози корекції при виконанні всіх вправ. Для збільшення
екскурсії грудної клітки, діафрагми, функціонального вдосконалення основної та допоміжної дихальної
мускулатури застосовуються різноманітні дихальні вправи у воді.
У програму дозованого плавання також включається проплив відрізків з підвищеною швидкістю і
пірнання в довжину. Заняття з лікувального плавання часто проводяться у вигляді ігор, що надає їм емоційного
забарвлення.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ ХРЕБТА
Пишна Ю. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Постановка наукової проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Остеохондроз хребта –
це тривале захворювання міжхребцевих дисків. Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта з численними
больовими синдромами займають одне з перших місць у структурі захворюваності. Захворювання вражає
переважно людей працездатного віку, тому вказана проблема є не лише медичною, але й соціальноекономічною [4]. Крім фізичних страждань, вона приносить суттєві економічні збитки, які пов’язані з
тимчасовою непрацездатністю [6]. Умови життя й трудова діяльність населення розвинутих країн призводять
до розвитку клінічних проявів остеохондрозу хребта. Малорухливий спосіб життя, технічний прогрес, швидкий
розвиток комп’ютерних технологій викликають загальне зниження рухової активності людини в умовах
великих міст і мегаполісів. Формується невідповідність характеру зусиль та навантажень, що діють на хребет,
здатності його структур протистояти цим навантаженням [5].
Мета роботи: дослідження ефективності сучасних методів реабілітації остеохондрозу хребта.
Організація та методи досліджень: аналіз літературних джерел.
Результати досліджень та їх обговорення. При всіх формах остеохондрозу хребта відновлювальний
період завжди триваліший, такий, що вимагає багаторазових курсів реабілітації та протирецедивної терапії. Усі
реабілітаційні заходи повинні підбиратись індивідуально з урахуванням частоти й тривалості загострень, стадії
остеохондрозу хребта, супутньої патології, конституційних, особистісних і професійних особливостей пацієнта.
У відновному лікуванні таких хворих широко застосовують електролікування, рефлексотерапію,
бальнеотерапію, ЛФК, мануальну терапію і т. п., однак призначення фізіотерапії хворим з остеохондрозом
хребта до сьогодні залишається складним завданням. Нерідко широкий комплекс фізіотерапії не приводить до
покращення стану пацієнта: не вдається зняти біль, відновити порушені функції, ліквідувати нервово-судинні
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прояви [1]. У практику реабілітації впроваджують природні й преформовані фактори впливу на перебіг
захворювання. Доведена ефективність сульфідної бальнеотерапії у хворих на остеохондроз хребта та
можливостей попередження в них патологічних бальнеореакцій шляхом намагнічування розчинів для ванн.
Застосування комплексної медикаментозної терапії в поєднанні з курсом намагнічених сульфідних ванн
середньої концентрації у лікуванні хворих на остеохондроз нормалізує показники імунорезистентності,
відновлює рівновагу в системі клітинного й гуморального імунітету, дає змогу досягти клінічного ефекту та
зменшити кількість бальнеопатологічних реакцій [3]. У практиці лікування остеохондрозу застосовують вправи
на ізометричне напруження м’язів. Рухи в суглобі при цьому не відбуваються. Тривалість вправ залежить від
ступеня м’язового напруження. Протипоказаннями до системи вправ на ізометричне напруження м’язів є свіжі
переломи хребців, гострі запальні процеси хребта й мозку, розлади мозкового кровообігу на різних етапах і
тяжка внутрішня патологія в стадії декомпенсації, пухлинні процеси хребта та запущені пухлини внутрішніх
органів. Тільки сильні м’язи спини та зв’язковий апарат хребта здатні запобігти ускладненням остеохондрозу,
появі функціональних блокад рухового сегменту хребта (РСХ), нестабільності відділів хребта та РСХ [2].
Основне значення в лікуванні й реабілітації хворих належить кінезотерапії. Повною мірою це стосується і
хворих із різними неврологічними проявами остеохондрозу. Роль кінезотерапії в одному випадку полягає як у
корекції порушень моторики, так і в зменшенні несприятливих наслідків гіподинамії в цілому. Ще 10−20 років
тому вважалося обов’язковим призначення пацієнтам із гострим больовим синдромом суворого ліжкового
режиму протягом 1−2 тижнів, імобілізації хребта.
Результати досліджень останніх років свідчать, що така практика призводить до зниження активності й
ослаблення груп м’язів, що беруть участь в утриманні, фіксації та стабілізації хребта. Продовження термінів
гіпокінезії збільшує період відновлення порушених функцій, однак активний руховий режим у ранні терміни
розвитку больового синдрому, у період, коли ще не “запущений” повною мірою весь механізм гострого процесу
з наявністю запальної реакції, здійснює саногенетичний вплив, ліквідуючи патобіомеханічну причину розвитку
синдрому. Вправи в цей період нормалізують роботу патологічно змінених м’язів, укріплюючи їх,
прискорюючи процеси відновлення як за рахунок покращення циркуляції крові, так і за рахунок активізації
стабілізаційно-фіксаційних властивостей. Метод кінезотерапії з використанням похилої площини для
витягнення й розвантаження сегментів хребта під дією власної маси тіла відомий давно та активно
застосовується для лікування хворих із проявами остеохондрозу. Він включає тракційну терапію, постуральну
гімнастику, постізометричну релаксацію й лікувальну фізкультуру. Виконання фізичних вправ у стані
завантаженого на похилій площині хребта сприяє нормалізації тонусу спастично скорочених м’язів, а також
формуванню м’язового корсета тулуба з нівелюванням травмуючих навантажень на РСХ [7; 8].
Лікувальний ефект кінезотерапії досягається лише за умови правильного, регулярного й тривалого
використання.
Висновки. У реабілітації хворих на остеохондроз застосовують комплексні методики:
електролікування, рефлексотерапію, бальнеотерапію, ЛФК, мануальну терапію, сухі й водні тракції.
Кінезотерапія на похилій площині створює природні умови для нормального функціонування міжхребцевих
з’єднань, зв’язкового апарату, м’язів хребта та ліквідує дефіцит рухів, що виникає в людини в умовах
гіподинамії.
Перспективним є дослідження впливу сучасних методів фізичної реабілітації на функціональний стан
організму при остеохондрозі хребта в різних груп і категорій населення.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Сахневич В. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Постановка проблеми. Регуляція вертикальної пози людини одна з соціально-педагогічних проблем
фізичного виховання і найбільш суттєвий показник її здоров'я. Одним з основних завдань фізичного виховання
є завдання зміцнення здоров'я, корекція і профілактика захворювань; поліпшення функціонального стану і
попередження прогресу хвороби; зняття стомлення і підвищення адаптаційних можливостей організму.
Студентський вік є сприятливим до залучення людини до постійних вправ з фізичного виховання, метою яких є
збереження стійкості до захворювань і деформації опорно-рухового апарата.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дані щорічних медоглядів студентів 1-го курсу свідчать, що
близько 20 % їх мають проблеми у стані опорно-рухового апарату [3]. Одне з найчастіших захворювань цієї
групи – це порушення постави. Опорно-руховий апарат (ОРА) є вмістищем життєво важливих органів, який
захищає їх від зовнішніх дій. У порожнині черепа розташований головний мозок, в хребетному каналі –
спинний мозок, в грудній клітці – серце і великі судини, легені, провідник їжи, в порожнині тазу знаходяться
сечостатеві органи, та ін. Кістки беруть участь у мінеральному обміні речовин, будучи постачальниками
кальцію, фосфору, інших солей. Проте в тканинах ОРА часто розвиваються функціональні порушення, що
обмежують рухові можливості. Порушення постави несприятливо позначається на фізичному розвитку
організму, особливо на функціях кістково-м’язового апарату, серцево-судинної, дихальної та нервової систем,
оскільки правильна постава, за висновках науковців (Г.Л. Апанасенко, Г.А. Горяної, Б.М. Міцкан), є важливими
показники здоров’я. Проблеми з хребтом людини це не тільки погана постава, але й зсув центру ваги, який
часто є причиною неправильного розподілу ваги – поява проблемних зон і жирових пасток, прискорення
загального старіння організму, знижений метаболізм, підвищена стомлюваність, головні болі та інше. На думку
багатьох вчених і практиків (Т.Ю. Круцевич, 2008; С.Н. Попова, 1985) проблема полягає в розумінні причин
виникнення порушень опорно-рухового апарату та вибору найбільш ефективних засобів профілактики та
реабілітації в умовах ВНЗ. Постава – це звичне положення вертикально розташованого тіла людини,
обумовлене скелетною рівновагою і м'язовим балансом. Постава – це спосіб побудови біомеханічної схеми тіла
людини у вертикальному положенні. Ця побудова визначається комплексом безумовних рефлексів – руховим
стереотипом, який "вибудовує" із сегментів тіла ту чи іншу конструкцію, в тій чи іншій мірі придатну для
збереження вертикального положення і руху. У вертикальному положенні голова, груди, торс, таз, ноги
підпорядковуються один одному, утворюючи стійку конструкцію, здатну протистояти інерційним силам, що
діють на тіло. Правильна постава характеризується наступними ознаками: пряме положення голови і
симетричність шийно-плечових ліній; однаковий рівень кутів лопаток і відсутність надмірної їх розбіжності;
симетричність тулуба відносно хребта; відсутність сутулої, круглої і плоскої спини – нормальне вигини
шийного та поперекового відділів хребта. Якщо поставити людину щільно до стіни, то правильну поставу
характеризуватимуть потилиця, лопатки, сідниці та п'яти які доторкаються однієї вертикальної площини стіни.
Правильну поставу слід розглядати як певне вміння, як рухову навичку. В основі формування досвіду постави
лежить механізм умовно-рефлекторних зв'язків. Одноманітне положення, особливо коли руки лежать на столі –
дуже стомливе, тому що тулуб нахилено вперед, черевна порожнина здавлена, дихання поверхневе, м'язи шиї і
спини напружені. Від положення голови залежить тонус м'язів плечового поясу і верхніх кінцівок, розгиначів
хребта. Якщо опустити голову на груди, то тонус цих м'язів знижується. Окрім того звисаюча голова (своєю
тяжкістю) викликає зміщення хребців, по відношенню один до одного в нижньошийних і верхньогрудних
частинах хребта, у зв'язку з чим відбувається висунення плечових суглобів уперед, запа- дання грудної клітини,
розбіжність лопаток. В результаті розвиваються сутулість і верхньогрудний кіфоз
Мета дослідження: створити комплексну науковообгрунтовану диференційовану систему
профілактики і корекції порушень постави у студентської молоді.
Результати дослідження. Науково-технічний прогрес вніс істотні зміни в спосіб життя студентської
молоді. За даними досліджень, на тлі відсутності інтересу до фізичних вправ, студенти ведуть малорухомий
спосіб життя, сприяючий появі неправильних форм постави. Для корекції постави студентів необхідно
впровадити в процес фізичного виховання сучасні фізкультурно-оздоровчі технології і цілеспрямовано
впливати на опорно-руховий апарат. Для того, щоб зайняття оздоровчою гімнастикою приносило найбільшу
користь, слід: а) виконувати вправи щодня; б) виконувати вправи старанно, в повільному темпі, не
спотворюючи самовільно форму, швидкість і інтенсивність виконуваних вправ; в) при виконанні вправ не
затримувати дихання. Ефективність дії запропонованих засобів оздоровчої фізичної культури на стан постави
визначалося за величиною відхилення хребетного стовпа від вертикалі шляхом виміру сторін ромба Машкова.
Для цього обчислювалася абсолютна різниця між довжинами правої і лівої сторін ромба і, якщо порушень в
поставі не спостерігалося, різниця дорівнювала нулю. За результатами виміру оцінювалася міра порушення
постави: низька, середня, вище середнього і висока [6]. Необхідно застерігати молодь і проводити
профілактичну роботу. А саме переконувати, що необхідно слідкувати за своєю поставою. Постава –
зовнішність, манера тримати себе. В.І. Даль визначав гарну поставу як "поєднання стрункості, величавості,
краси". Як говорив Гіппократ: "Причина усіх хвороб таїться в хребті". І сучасна медицина підтверджує: стан
нашого організму безпосередньо пов'язаний із здоров'ям хребетного стовпа. За статистикою Всесвітньої
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організації охорони здоров'я, захворюваннями хребетного стовпа страждає до 80 % працездатного населення.
Тому у нас в країні і за кордоном приділяють велику увагу цьому питанню.
Висновки. Вивчені літературні джерела з цієї проблеми та заняття зі студентами показали важливість
диференційованого підходу в проведенні комплексної фізичної підготовки студентів з обліком профілактики і
корекції порушення постави опорно-рухового апарату. Таким чином ми робимо висновок, що використання
вправ, які базуються на загальнопедагогічних принципах сприяють досягненню максимально ефективного
результату у профілактиці та відновленні психологічних і функціональних можливостей студентів з
порушеннями постави опорно-рухового апарату. Практична значимість даної роботи полягає в тому, що
результати отримані у дослідженні розширюють можливості використання фізичних вправ для оптимізації
функцій хребтового стовпа студентів на заняттях фізичної культури, а також дозволить ефективно і
цілеспрямовано використовувати запропоновані коригуючи засоби для профілактики порушення постави у
студентів. Корекцію і профілактику функціональних порушень постави необхідно проводити упродовж усього
періоду навчання у ВНЗ при переході від одного до іншого розділам учбової програми. З цією метою доцільно
застосовувати спеціальні комплекси коригуючих вправ, розроблені для кожного з видів учбового матеріалу
програми (легка атлетика, плавання, волейбол і т. ін.)
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШЛУНКУ
Сєркова Д. І., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальність проблеми. В загальній структурі захворювань органів травлення провідне місце займає
патологія шлунку і дванадцятипалої кишки. Приблизно у 60-70 % дорослих людей формування виразкової
хвороби, хронічного гастриту, дуоденіту починається у дитячому і підлітковому віці, але особливо часто вони
спостерігаються у молодому віці (20-30 років) і переважно у чоловіків [2; 7].
Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки відноситься до поширених захворювань
шлунково-кишкового тракту. Виразкова хвороба – хронічне, рецидивуюче захворювання, схильне до
прогресування, із залученням до патологічного процесу поряд зі шлунком і дванадцятипалої кишкою інших
органів системи травлення, розвитку ускладнень, що загрожують життю хворого [5].
Протягом усього життя на дану хворобу страждають до 20 % дорослого населення. У індустріально
розвинених країнах на виразкову хворобу страждає 6-10 % дорослого населення, при цьому переважає
дуоденальна виразка в порівнянні зі шлунковою. В Україні зареєстровано близько 5 млн. чоловік, хворих на
виразкову хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки. Виразкова хвороба уражає людей у найбільш
працездатному віці - від 20 до 50 років [6]. Серед жителів міста виразкова хвороба зустрічається частіше, ніж
серед сільського населення [3].
Гастрит - запалення слизової оболонки, а іноді і більш глибоких шарів стінки шлунку.
Причиною гастриту є погрішності в харчуванні, харчові токсикоінфекції, подразнююча дія деяких
ліків, харчова алергія тощо [5].
Гастрит досить поширене захворювання, що становить у структурі хвороб органів травлення близько
35 %, а серед захворювань шлунку – 80-85 %. Гастрит виявляється у пацієнтів молодше 30 років у 5 % випадків,
у пацієнтів у віці від 31 до 50 років – у 30 % випадків, у пацієнтів старше 50 років – у 50-70 % випадків [6].
У даний час, з огляду на актуальність проблеми, її не тільки медичну, а й соціальну значимість,
патологія шлунку, патогенез, нові методи діагностики, лікування і профілактики захворювань шлунку
привертають увагу не тільки лікарів-терапевтів, але у зв'язку зі значним «омолодженням» захворювання і
педіатрів, генетиків, імунологів, фахівців з фізичної реабілітації.
У вивченні захворювань шлунку накопичений значний досвід. Тим часом багато аспектів цієї проблеми
до теперішнього часу не вирішені. Зокрема, дуже актуальними є питання застосування засобів фізичної
реабілітації в комплексному лікуванні цих захворювань. У зв'язку з цим виникає необхідність постійного
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вдосконалення засобів, форм, методів і методик лікувальної фізичної культури та лікувального масажу, що і
зумовило вибір даної теми дослідження.
Мета роботи – скласти орієнтовну програму фізичної реабілітації хворих із захворюваннями шлунку
на післялікувальному етапі відновного лікування на підставі вивчення літературних джерел.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:
1.
Вивчити і проаналізувати літературні джерела з проблеми фізичної реабілітації хворих із
захворюваннями шлунку.
2.
Розкрити етіологію, патогенез, класифікацію та клініку захворювань шлунку.
3.
Визначити методи оцінки ефективності засобів фізичної реабілітації при захворюваннях
шлунку.
Комплексний підхід з обов'язковим урахуванням індивідуальних особливостей перебігу процесу –
незамінний принцип проведення лікування і реабілітації хвороб шлунку. Найбільш дієвим методом лікування
будь-якого захворювання є той, який з найбільшою ефективністю усуває причину, що його викликає. Іншими
словами, мова йде про цілеспрямований вплив на ті зміни в організмі, які відповідальні за розвиток
захворювань шлунку.
Програма лікування хвороб шлунково-кишкового тракту включає комплекс різноманітних заходів,
кінцевою метою яких є нормалізація шлункового травлення і корекція діяльності регулюючих механізмів,
відповідальних за дезорганізацію секреторної і рухової функції шлунку. Такий підхід до лікування
захворювання забезпечує радикальне усунення наслідків змін в організмі. Під час лікування хворих необхідно
використані наступні принципи фізичної реабілітації:
1. Ранній початок реабілітаційних заходів.
2. Безперервність реабілітаційних заходів.
3. Комплексність реабілітаційних заходів.
4. Індивідуальність реабілітаційних заходів.
5. Необхідність реабілітації у колективі.
6. Повернення хворого чи інваліда до активної роботи.
До комплексного лікування і реабілітації хворих із захворюваннями шлунку відносять:
–
медикаментозне лікування;
–
дієтотерапію;
–
фізіо- та гідротерапію;
–
бальнеологію;
–
лікувальну фізичну культуру;
–
лікувальний масаж і інші лікувальні засоби;
–
усунення факторів, що сприяють рецидиву хвороби;
–
оптимізацію умов праці та побуту;
–
відмова від шкідливих звичок [1].
Висновки:
1.
Шлунок – один з найважливіших органів нашого організму. Захворювання шлунку – широко
поширена проблема в гастроентерології, причому велика кількість людей, яких вона торкається, досить
молодого віку. У більшості випадків хвороби шлунку є набутими і пов'язані, в першу чергу, з неправильним
харчуванням, безконтрольним прийомом лікарських препаратів, стресами, палінням та іншими зовнішніми
чинниками, що роблять негативний вплив на слизову оболонку органу.
2.
Виразкова хвороба шлунку частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок (співвідношення
чоловіків і жінок становить 4:1). У молодому віці частіше зустрічається виразка 12-палої кишки, у старшому –
виразка шлунку. Гастрит найбільш поширений серед людей похилого віку – 50-70 %, але існують випадки і
більш раннього прояву хвороби.
3.
Проблема захворювання шлунково-кишкового трактує не тільки медичною, а й соціальною,
лікування і профілактика захворювань шлунку привертають увагу не тільки лікарів-терапевтів, але й педіатрів,
генетиків, імунологів, фахівців з фізичної реабілітації.
4.
До дієвих засобів реабілітації хворих із захворюванням шлунково-кишкового тракту можна
віднести лікувальну фізичну культуру, лікувальний масаж, лікувальна гімнастика, фізіотерапію, бальнеологію
тощо.
Перспективи подальших досліджень спрямовані на вивчення ефективності застосування засобів
фізичної реабілітації у хворих на хронічний холецистит.
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ТРЕНУВАННЯ ГНУЧКОСТІ, ЯК РУХОВОЇ ЯКОСТІ У ПРОЦЕСІ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ
Тюріна А.С., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальність. Фізичні якості – це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки, рухові
задатки людини, які визначають її можливості успішно виковувати певну рухову діяльність. Головною метою є
формування комплексної уяви про загальні умови, методи та засоби розвитку рухових якостей в контексті
вікових змін організму людини. До фізичних (рухових) якостей людини прийнято відносити витривалість,
силу, швидкість (реактивність рухів), гнучкість, спритність (координаційні здібності). Розвиток однієї якості
позитивно відбивається на зростання показників, що характеризують усі якості, і це визначає їх комплексний
розвиток. Рухові якості розвиваються у процесі діяльності, яка вимагає не тільки їх прояву, але й зазначеного
режиму виконання. Під режимом розуміється точно встановлений порядок чергування роботи, пов'язаний з
виконанням запропонованих фізичних вправ і інтервалів відпочинку між ними в рамках одного заняття або в
системі занять. Сучасна система спортивного тренування характеризується прогресивними принципами,
широким колом взаємозалежних завдань, науково - обґрунтованим підбором засобів і методів, перспективним
багаторічним плануванням, високою організацією контролю, забезпеченням гігієнічних умов.
Гнучкість – це одне з п'яти основних фізичних якостей людини. Вона характеризується ступенем
рухливості ланок опорно-рухового апарата й здатністю виконувати рухи з великою амплітудою. Цю фізичну
якість необхідно розвивати із самого раннього дитинства й систематично. З віком наші суглоби і м’язи
втрачають рухомість. Але справа не тільки у віці. При наявності більше ніж 230 рухомих та напіврухомих
сполучень, наше тіло при постійній праці над розвитком гнучкості, може весь час лишатися молодим.
Відома східна мудрість стверджує: «Людина є молодою до тієї пори, доки вона є гнучкою». Важко
сперечатись з цією думкою. Та і недоцільно, тому ще це є правдою. Багато тестів, спрямованих на самостійний
вимір функціонального стану власного організму та свого «біологічного» віку передбачають виконання вправ,
які демонструють розвиток гнучкості людини. Це можуть бути різного виду нахили, потягування.
Гнучкість – унікальна фізична якість людини. Її можна розвивати та утримувати протягом всього життя
та зберегти до старості (але за умови постійних тренувань).
Метою роботи являється визначення та оцінка розвитку гнучкості дівчат і жінок в процесі занять
оздоровчими фізичними вправами. Для вирішення поставлених задач я використала методи:
 вивчення літературних джерел;
 бесіди;
 спостереження;
 опитування;
 тестування;
 статистичний аналіз.
Обговорення результатів дослідження
Отримані нами результати викладено в табл. 1. За таблицею очевидно, що групи 4 та 5 мають низьку та
нижче середнього оцінку рівня розвитку гнучкості, що становить 47,5% (19 чол.) від усіх досліджуваних. Після
опитування з’ясувалося, що саме до цих груп входять дівчата і жінки ,які не займалися систематично
фізичними вправами.
Таблиця 1–Оцінка рівня розвитку гнучкості дівчат і жінок (n=40)
Значення
гнучкості
Групи
Оцінка рівня розвитку гнучкості
Кількість
Від (1) до (0,7)
Від(0,6)до(0,3)
Від(0,2)до(-0,2)
Від(-0,3)до(-0,6)
Від(-0,7)до(-1)

1
2
3
4
5

Високий
Вище середнього
Середній
Нижче середнього
Низький

320

%

Чол.

17,5
35
25
22,5

7
14
10
9

Сучасна система спортивного тренування характеризується прогресивними принципами, широким
колом взаємозалежних завдань, науково - обґрунтованим підбором засобів і методів, перспективним
багаторічним плануванням, високою організацією контролю, забезпеченням гігієнічних умов. Тренування в
повній мірі має відображати сам процес спортивної підготовки спортсменів , який характеризується метою,
завданнями, засобами, методами, принципами, сторонами та напрямками спортивної підготовки, а також
структурою тренувального процесу. Мета тренування – досягнення фізичного вдосконалення, оволодіння
системою рухів в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів. Спортивне тренування
здійснюється на основі загально педагогічних принципів і принципів методики фізичного виховання і спорту.
Тренувальний процес розглядається у взаємозалежності мети і завдань, закономірностей та принципів
спортивного тренування, а також раціонального використання засобів і методів спортивного тренування.
Висновки:
1. Аналіз і узагальнення спеціальної літератури дозволив вибрати методики оцінки рівня розвитку
гнучкості, які засновані на використанні загальнодоступних показниках і не вимагають спеціальної апаратури
й можуть застосовуватися при дослідженнях у масовій фізичній культурі.
2. Для даної вікової групи доцільно класичну методику розвитку гнучкості доповнювати системою
елементів хатха-йоги (асани). У подальших дослідженнях ми плануємо відслідкувати динаміку змін розвитку
гнучкості у дівчат і жінок , після регулярних занять фізичними вправами до яких буде включена 20-30
хвилинна програма в основі якої використовуватимуться вправи з елементами хатха-йоги, пілатесу, стретчінгу
на протязі тривалого часу. Для контролю за розвитком гнучкості будемо додатково використовувати метод
оцінки глибини нахилу, метод оцінки викруту з палицею.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ ТРАВМАМИ І ЗАХВОРЮВАННЯМИ
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Щука В. Ю., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальність проблеми. В усьому світі, у тому числі й в Україні, спостерігається тенденція до
збільшення кількості захворювань і травм нервової системи. В Україні налічується 30 тисяч хворих дітей на
церебральний параліч і щорічно реєструється понад 3 тисячі таких діагнозів, виявлених уперше. На думку В. О.
Єпіфанова, Д. Н. Стояновського, переважна більшість представників працездатного віку 20–55 років
страждають на остеохондроз хребта з неврологічними проявами. За результатами дослідження вчених 76 % усіх
амбулаторних і 55 % стаціонарних хворих неврологічного профілю становлять пацієнти з ушкодженнями
периферичних нервів [1, 2].
За даними ВООЗ до найбільш тяжких травм опорно-рухового апарату належать ушкодження хребта й
спинного мозку, їх кількість зросла і становить до 145 випадків на 1 млн. населення планети. На промисловий і
транспортний травматизм припадає 64 % травм хребта й спинного мозку [4].
Останніми роками значно «помолодшав» інсульт. У нашій країні щорічно реєструється близько 400
тисяч випадків інсультів [5].
Все це є підставою для поглибленого вивчення патологічних станів, пов’язаних із травмами і
захворюваннями нервової системи, впливу різноманітних занять фізичними вправами на відновлення таких
втрачених функцій, як рухова, чутлива, вегетативно-трофічна, а також координації рухів, вищих коркових
функцій, психічних розладів.
Метою нашої роботи є дослідження і узагальнення підходів до здійснення реабілітаційних заходів,
спрямованих на покращення здоров’я неврологічних хворих, з урахуванням даних науково-методичної
літератури, експериментів відомих учених.
Аналіз причин порушень основних життєво важливих функцій організму неврологічних хворих
свідчить про те, що вони виникають не тільки через тяжкість патології, а й через несвоєчасне її виявлення,
недостатньо раннє лікування, відсутність профілактичних заходів і недооцінку ролі функціонального
відновлювального лікування з використанням різноманітних засобів і методів фізичної реабілітації.
Мета фізичної реабілітації хворих, які мають сформований неврологічний дефект полягає у досягненні
повного відновлення порушених унаслідок захворювання чи травми функцій, або, якщо це неможливо,
оптимальна реалізація фізичного, психічного і соціального потенціалу інваліда, найбільш адекватна його
інтеграція у суспільство.
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Для хворих, які мають дегенеративні захворювання, що прогресують та спадкові захворювання
нервової системи мета фізичної реабілітації у зменшенні основних симптомів захворювання, профілактиці й
лікуванні ускладнень, пристосуванні до неврологічного дефіциту, підвищенні толерантності до фізичних
навантажень, покращенні якості життя, збільшенні соціальної активності.
Але незалежно від нозологічної форми захворювання нейрореабілітація будується на основі принципів,
що є загальними для усіх хворих. До них належать: ранній початок лікувальних заходів, як тільки дозволить
соматичний стан хворого і стан його свідомості; комплексність застосування усіх доступних і необхідних
реабілітаційних заходів; індивідуалізація програми реабілітації; етапність процесу реабілітації; безперервність і
наступність на протязі усіх етапів реабілітації; соціальна спрямованість; використання методів контролю
адекватності навантажень і ефективності реабілітації.
До поширення ускладнень у результаті травм і захворювань нервової системи, особливо у дитячому
віці, призводить недостатня ефективність відновлювального лікування, а також досить повільний пошук
найдієвіших профілактичних заходів у вигляді дозованих фізичних навантажень, масажу, фізіотерапії,
ортопедичних засобів, механотерапії та занять на тренажерах нового покоління.
Фізична нейрореабілітація у теперішній час розглядається як пріоритетний напрям розвитку сучасної
медицини. Це пов’язано з відкриттями в області фундаментальних основ пластичних процесів у моторній корі
при її пошкодженнях. Доведено, що кора мозку дорослого індивідуума здатна до значної функціональної
перебудови. Згідно сучасних уявлень різні відділи ЦНС здатні до реорганізації за рахунок структурних змін у
речовині мозку. Результати відновлення залежать від розміру ушкодження та його локалізації. Але результати
можуть значно варіювати – від дуже незначних до повного відновлення, в залежності від ефективності
нейропластичних процесів, що полягають в основі відновлення [3].
До новітніх технологій відноситься метод біокерування, що дозволяє хворим навчатися контролювати
переміщення центру тиску без втрати рівноваги у ході спеціальних комп’ютерних стабілографічних ігор.
Новим напрямком у сфері відновлювання функцій руки є розвиток робот–терапії. Цей метод полягає у
подоланні патологічних м’язових синергій, що виникають при намаганні хворого здійснити будь-який
довільний рух.
У реабілітаційних програмах неврологічних хворих повинні бути передбачені комплексні лікувальні
заходи, які сприяють відновленню рухових функцій, зміцненню м’язово-зв’язкового апарату, розвитку
побутових навичок, відновленню елементів самообслуговування та підйому загальної фізичної працездатності
хворого.
Висновки.
1. Захворювання нервової системи є досить поширеними та потребують застосування у лікуванні
комплексної фізичної реабілітації, однією зі складових якої є фізичні вправи.
2. Основними причинами порушень життєво важливих функцій організму та інвалідності
неврологічних хворих є несвоєчасне виявлення патологій, недостатньо раннє лікування, відсутність
профілактичних заходів і недооцінка ролі функціонального відновлювального лікування.
3. Існують дві групи неврологічних хворих. Перша група зі сформованим у процесі життя
неврологічним дефектом, друга – з дегенеративними захворюваннями, що прогресують та спадковими
захворюваннями, які при фізичній реабілітації мають різні завдання та мету.
4. Фізична нейрореабілітація у теперішній час розглядається як пріоритетний напрям розвитку сучасної
медицини, але раніше їй не приділялося належної уваги.
5. З’явились новітні технології у фізичній реабілітації осіб із захворюваннями нервової системи з
використанням методу біокерування, робот–терапії.
Темою нашого подальшого дослідження є реабілітація осіб із нервовими захворюваннями в умовах
стаціонару.
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ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ З НАДЛИШКОВОЇ БІОМАСИ СИНЬО-ЗЕЛЕНИХ
ВОДОРОСТЕЙ
Бедрій Т. О., студ., Козловська Т. Ф., к.х.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Антропогенне евтрофування й забруднення природних водойм в результаті інтенсивного використання
водних ресурсів у процесі господарської діяльності людини є причиною глибоких і незворотніх ппорушень
екологічної рівноваги. «Цвітіння» води відноситься до числа найбільш розпосюджених видів біологічного
забруднення та причин погіршення якості природних вод.
Особливої уваги заслуговують токсичні метаболіти гідробіонтів, зокрема синьо-зелених водоростей
(СЗВ) (Cyanophyta) – збудників «цвітіння» води, які продукуються ними протягом життєдіяльності і
накопичуються у воді. Здатність засвоювати чотири гази: вуглекислий газ для фотосинтезу, кисень для дихання,
сірководень для хемосинтезу й азот задля його фіксації, дозволяє одній початковій клітині за вегетаційний
період (70 днів) породжувати 1020 дочірніх і призводить до їх масового розвитку – «цвітіння» води [1].
Токсини цих водоростей виявляють суттєву біологічну активність відносно різних теплокровних
тварин, гідробіонтів, мікроорганізмів [2]. У результаті глибокого втручання в обмінні процеси і тканинне
дихання теплокровних тварин токсини СЗВ мають широкий спектр біологічної дії і можуть бути віднесені до
числа протоплазматичних отрут високої біологічної активності.
З метою усунення негативних наслідків «цвітіння» води авторами [3] запропонований метод
застосування маломірного флоту для вилучення сестону з поверхневих горизонтів вод у місцях його
природного скупчення в період інтенсивного «цвітіння» води СЗВ з подальшою переробкою біомаси задля
отриманням біогазу. Метод полягає у тому, що малопотужний буксир, рухаючись на невеликій швидкості,
штовхає попереду приймач насиченого ціанобактеріями поверхневого шару води. З приймача біомаса
потрапляє в бункер, з якого помпа перекачує її в невеликі цистерни (1–5) м3, які тягне за собою той же буксир.
Після завантаження буксир доставляє сировину на причал біостанції.
Основою виробництва біогазу є метаногенез – процес ферментації біомаси СЗВ за допомогою
природної метаногенної флори. Метанове «бродіння» відбувається у водонепроникних цистернах
(дайджестерах) з бічним отвором, через який подається органічний субстрат, що ферментується. Нависаючи
над сумішшю, що ферментується, у вигляді купола, контейнер перешкоджає проникненню всередину повітря,
оскільки процес повинен відбуватися в анаеробних умовах. У газовому куполі знаходиться трубка для відводу
клар-газу.
Процес триває 26–30 днів (іноді довше). З 1 кг вологої біомаси вдається отримати приблизно 0,2–
0,5 дм3 біогазу при температурі 20–25 оС. Проте, якщо температуру підняти до 32–35 оС, то вихід збільшується
практично у 1,5–4 рази.
Абсорбційний аналіз отриманих зразків біогазу виявив наявність суміші метану (СН4) і водню (Н2)
71,33 %, двооксиду вуглецю (СО2) – 20,35 %, азоту (N2) – 6,45 %, кисню (О2) – 0,42 %, сірководню (H2S) – сліди
(0,01 %), моноксиду вуглецю (СО) – 0,18 %, а також інших газів – 1,26 %, які входять до складу біогазу,
отриманого із ціанобактерій. Густина газу склала 0,915–0,925 кг/м3 з теплотою згоряння Q = 5100–5200 кДж/м3,
що за своїми параметрами наближається до природного газу [4].
Отже, «цвітіння» водойм дніпровського каскаду створює перспекиву використання ціанобактерій як
субстрату для сезонного біометаногенезу. Цей процес може стати складовою отримання біогазу для спільної
переробки відходів тваринницьких підприємств, підприємств харової промисловості, відходів міських стічних
вод, агрогенної фітомаси, листового для виробництва електричної та теплової енергії.
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ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКУ ГЕНТАМІЦИНУ В ІХТІОФАУНІ
Григоренко В.О., студ. Козловська Т. Ф., к.х.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Рибництво, як будь-яке інтенсифіковане тваринництво, стикається з проблемами бактеріальних хвороб
тварин  об'єктів вирощування. Якщо розглядати рибництво, то необхідно враховувати складнощі, які пов’язані
зі специфікою водного середовища і патогенів риб. Наприклад, для поширення інфекції серед наземних тварин
необхідні чинники передачі. Риба, оточена водою, також належить до цього чинника. Низка умовно-патогенних
для риб бактерій постійно знаходяться в тісному контакті з макроорганізмом, будучи нормальною мікрофлорою
кишківника, зябер, поверхні тіла. Зазначене зумовлює жорстку залежність успішності сучасної аквакультури
від можливості проведення ефективної антимікробної терапії.
Антибіотики, самі по собі, не лікують риб. Вони лише контролюють розвиток популяції бактерій
протягом часу, необхідного для розвитку відповіді імунної системи. Перед їх використанням повинні бути
обов’язково знижені або виключені будь-які стресові чинники, наприклад, сильні перепади температури,
незадовільна якість води, неправильне харчування, транспортування. Будь-які з цих чинників можуть бути
головною причиною захворювання, у той час як спалах бактеріальної інфекції виникає вдруге як відгук на
погані умови утримання [1].
Більшість бактерій, що заражають риб, належать до групи грампозитивних або грамнегативних. Назви
цих груп ґрунтуються на їх реакції до фарбування по граму. Грампозитивні бактерії забарвлюються в синій
колір, а грамнегативні в рожевий. Відмінності в забарвленні визначаються особливостями будови клітинної
стінки. Вони мають велике значення для рибоводів, тому що частина антибіотиків краще працює проти
грамнегативних, а частина проти грампозитивних видів. Більшість бактерій, що вражають риб, є
грамнегативними, наприклад, Aeromonashydrophila, Aeromonassalmonicida, Flavobacteriumcolumnare, Vibrio і
види Pseudomonas. Серед грампозитивних бактерій основну загрозу становлять представники роду
Streptococcus.
Більшість бактерій, здатних викликати захворювання, у збалансованій водній системі зазвичай не
викликають проблем. Однак у риб, схильних до дії одного і більше стресових впливів, підривається імунний
статус, що робить їх більш сприйнятливими. Окрім того, ті ж чинники можуть активізувати розвиток бактерій,
додатково підвищуючи ризик зараження. Ідеальний курс лікування може бути розроблений тільки лікарем
фахівцем після проведення тестів на чутливість бактерій до антибіотиків. Тест включає культивування
досліджуваного виду бактерій на середовищі і подальшу обробку його серіями антибіотиків [2].
Для вирішення даної проблеми дуже важливим є визначення концентрації і кількість днів обробки
антибіотиком. Ветеринар повинен надати точну інструкцію, в якій вказані дозування, частота і тривалість
лікування, час виведення (час виведення антибіотика, по витікання якого можна продавати рибу). Всі ці
показники розраховуються за допомогою фармакокінетики, яка визначається як вчення про абсорбції,
розподілі, хімічному впливі і, нарешті, вихід лікарського препарату з організму.
Після розрахунку потрібної концентрації препарату необхідно визначитись зі способом введення
медикаментів. Аміноглікозиди, включаючи гентаміцин, дуже ефективні проти грамнегативних бактерій, коли
вводяться за допомогою ін’єкцій. На жаль, потрапляючи в кровоносне русло, представники даної групи
здійснюють токсичний вплив на нирки. Вони малопридатні при оральному введенні або купанні в ваннах. Але
при правильному розрахунку концентрації і днів обробки, шкідливий ефект на нирки мінімальний, а
ефективність препарату досить висока.Передбачається, що додавання антибіотику гентаміцину в корм
допомагає при бактеріальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Нормальним дозування препарату є
20,25 мг/кг корму протягом 10 днів [3].
Отже, використання антибіотику гентаміцину для лікування рибної культури є дуже дієвою та
ефективною методикою, що позитивно відобразиться на якість продукту рибництва
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ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГУМІФІКАЦІЇ ШЛЯХОМ ВПЛИВУ АГРОТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL НА
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ LUMBRICUS TERRESTRIS
Кульбачко А. Б., студ., Новохатько О. В., к.х.н, доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Основою сільськогосподарського виробництва є ґрунт (земля). Відновлення його культурального
стану – одна із найважливіших умов підвищення родючості. Виконання головного завдання землеробства
передбачає максимальне і раціональне використання ґрунтів як головного засобу виробництва в сільському
господарстві, забезпечення росту врожайності сільськогосподарських культур. У ґрунтоутворенні беруть участь
представники сімейства Lumbricidae [1].
Дощові червʼяки позитивно впливають на ґрунт: подрібнюють рослинні рештки, що забезпечує в
подальшому їх більш швидкий розклад; поглинаючи ґрунт, вони створюють ґрунтові агрегати з підвищеним
вмістом Нітрогену, Фосфору і Калію, а також мікроелементів; поліпшують стабільність ґрунтових агрегатів,
«склеюючи» частинки ґрунту; збільшують пористість, утворюючи стійкі до порушення біопори, які
зберігаються до кількох десятків років. Ці процеси визначають формування головної властивості ґрунту –
родючості [2].
Важливими факторами, які впливають на чисельність дощових червʼяків – технологія обробки ґрунту,
достатня вологість ґрунту та наявність нітрогеновмісної органіки.
Мета даної роботи у встановленні впливу традиційної та нульової обробки ґрунту на кількість дощових
черв’яків.
Для проведення досліджень відібрано 6 ґрунтових проб у Семенівському районі (Полтавська область).
Зразки ґрунту відбиралися у локалітетах за використанням уніфікованих методів і методик [2].
Дослідження показали, що кількість дощових червʼяків значно більша при обробці ґрунту за
технологією No-Till (16–36 кількість червʼяків1 м3). Традиційна технологія обробки ґрунту пошкоджує
середовище проживання Lumbricus terrestris, тим самим зменшує їх популяцію (15–28 кількість червʼяків на
ділянці розміром 1 м3).
Таблиця 1 – Кількість Lumbricus terrestris в полтавських чорноземах з різними технологіями обробку ґрунту
(2016 рік)
№
1
2
3
4
5
6

Кількість Lumbricus terrestris (шт×1 м3)
2016 рік
15
16
28
36
25
35

Місце відбору проб
Білогуби (Традиційна обробка)
Білогуби (Технологія No-Till)
Кирпичне (ліворуч) ( Традиційна обробка)
Кирпичне (ліворуч) (Технологія No-Till)
Інкубатор (Традиційна обробка)
Інкубатор (Технологія No-Till)

Українські фермери найчастіше використовують традиційну технологію (оранку) обробки ґрунту, але
при її використанні гине 25 % популяції дощових червʼяків, зменшується режим вологості ґрунту та
підвищується температура поверхні, що згубно впливає на решту популяції. Саме тому, для підвищення
кількості дощових черв’яків використовують нульову обробку (No-Till система). Розміри популяції дощових
червʼяків зазвичай більші при використанні технології No-Till, ніж при традиційній системі обробітку ґрунту
оскільки пори, які утворені дощовими черв’яками зумовлюють підвищення аерації ґрунту та збільшують
швидкість інфільтрації води. Щоб зберегти високі інфільтраційні властивості ґрунту ходи дощових черв’яків
повинні бути відкриті на поверхні ґрунту. Забезпечити такі процеси можна при використанні технології No-Till.
З біологічної точки зору пори зумовлюють збільшення доступності Нітрогену для рослин. Механізм
цього явища пояснюється збільшенням у ходах дощових черв’яків нітрифікуючих бактерій [3].
Дослідження сільськогосподарської ґрунтової фауни показали, що чисельність дощових черв’яків
залежить від технологій обробки земель та ґрунтово-кліматичних умов. Кількість дощових черв’яків значною
мірою може змінюватись під впливом традиційної та нульової обробки ґрунту.
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УТИЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ МОЛОЧНИХ ВИРОБНИЦТВ З ОТРИМАННЯМ БІОГАЗУ
Єгорова С. О., Кульбачко А. Б., студ. Новохатько О. В., к.х.н, доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харчова промисловість, як і будь-яка інша, негативно впливає на обʼєкти навколишнього середовища.
Найбільшого антропогенного навантаження при цьому зазнає гідросфера. Високий рівень споживання води
зумовлює великий обсяг утворення стічних вод (СВ) на підприємствах. При цьому вони мають високий ступінь
забрудненості і становлять небезпеку для навколишнього середовища.
Стічні води, що утворюються під час переробки такого типу харчової сировини, як молоко є найбільш
забрудненими. Загальна витрата СВ, що скидаються заводами, коливається від 15–20 до 2500 м3/добу. СВ
молокопереробних заводів містять високі концентрації органічних забруднень (жир, білок, лактоза),
неорганічні сполуки, що можуть містити Фосфор, Нітроген, і синтетично поверхнево активні речовини (миючі
засоби). Наявність у воді стійких емульсій не дозволяє досягати високої ефективності очищення при
використанні широко відомих механічних, флотаційних і мембранних технологій.
Відомі різні методи утилізації сироватки ‒ ультрафільтрація, сушка, виробництво етилового спирту та
інших продуктів. Через відсутність досконалих технологій ці методи майже не застосовуються. Основну
частину сироватки разом зі СВ скидають в каналізацію, що створює екологічну проблему [1].
З огляду на це досить актуальним є пошук альтернативних засобів утилізації органічних речовин і
ефективного очищення стічних вод на молочних підприємствах.
Способи сепарації молока, засновані на біотехнології (закваски, ферменти) і використанні хімічних
реагентів (кислоти, луги, солі), забезпечують отримання забрудненої води з різним складом органічних
речовин. Склад і властивості органічних речовин у СВ зумовлені видом сировини, яку використовують і
особливостями технології її отримання, а також апаратурним оформленням процесу. Забруднені СВ
відрізняються вмістом лактози, білків, пептидів, амінокислот, вітамінів, тому представляють собою різне
середовище для молочнокислих бактерій.
Традиційна технологія очищення СВ молокозаводу в аеротенках економічно не ефективна, тому
доцільно застосовувати метанове бродіння, що додатково дозволяє отримати біогаз. При цьому концентрація
забруднень істотно знижується.
В основі отримання біогазу лежить процес біометаногенеза ‒ процес перетворення біомаси в енергію.
Біометаногенез ‒ складний мікробіологічний процес, в якому органічна речовина розкладається до карбон (IV)
оксиду і метану в анаеробних умовах. На першій стадії під впливом екстрацелюлярних ферментів
ферментативного гідролізу піддаються складні багато вуглеводні сполуки ‒ білки, ліпіди і полісахариди.
Руйнування складних органічних полімерів здійснюють бактерії з родів Clostridium, Bacteroides, Ruminococcus,
Butyrivibro. Головні продукти ферментації ‒ ацетат, пропіонат, сукцинат, Н2 і СО2.
На другій стадії (ацидогенез) в процесі ферментації беруть участь мікроорганізми які відносяться до
родів Syntrophobacter, Syntrophomonas і Desulfovibrio. Ацетогенні Н2-продукуючі мікроорганізми ферментують
моносахариди, спирти і органічні кислоти з утворенням Н 2, СО2, нижчих жирних кислот, в основному ацетату,
спиртів і деяких інших низькомолекулярних сполук. Деградація бутирата, пропіоната, лактату з утворенням
ацетату відбувається при спільній дії ацетогенних Н2-продукуючих і Н2-утилізуючих бактерій. Гомоацетатні
мікроорганізми засвоюють Н2 і СО2 і перетворюють їх в низькомолекулярні кислоти, в основному в ацетат. На
заключній третій стадії анаеробного розкладання відходів утворюється метан (метанові бактерії з родів
Methanothrix, Methanosarcina, Methanococcus, Methanogenium і Methanospirillum).
За допомогою переробки стічної води, що має у своєму складі молоковмісні органічні забруднення,
можна отримати цінну сировину – біогаз, а головне очищену стічну воду, що відповідає вимогам до скиду її в
каналізаційну мережу або в водойму.
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молодих вчених, аспірантів і студентів. Програма і матеріали конференції. Частина II. ‒ Київ: НУХТ. ‒ 2002. ‒
С. 79.
3. Щукина Т. В. Биогаз – перспективы и возможности производства / Т. В. Щукина // Известия вузов
«Прикладная химия и биотехнология». ‒ В.: Воронеж, 2012. ‒ № 1(2). С. 113‒118.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОДОБРИВА З ВІДПРАЦЬОВАНОГО СУБСТРАТУ
СИНЬО-ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ
Михайленко А. С., студ., Гніденко В. С., студ., Козловська Т. Ф., к.х.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Біодобриво – це продукт ферментації органічних речовин в анаеробних (без доступу повітря) умовах.
Практично біодобриво можна отримати при зброджуванні гною, посліду, рослинних залишків, відходів бойні,
харчових відходів, надлишкової біомаси гідробіонтів і т.п. у біореакторі. Продуктами бродіння при цьому є
біогаз – аналог природного газу метану – та біодобриво, яке отримує все більш широкого застосування в
сільському господарстві [1].
Актуальність біотехнології одержання біодобрива з відпрацьованого субстрату ціанобактерій полягає
не тільки в раціональному використанні природних ресурсів, а й у використанні відходів після біометаногенезу
та одержанні дешевого збалансованого мінералогічного добрива [2].
Експериментальні дані свідчать про практичну можливість використання органічної маси ціаней, яка
вилучається із плям цвітіння в акваторії дніпровських водосховищ для промислового виробництва біогазу з
подальшим застосуванням відпрацьованого субстрату як збалансованого органомінерального добрива в
сільскому господарстві.
Вивчення динаміки кількісного проростання культурних сортів є першочерговим завданням під час
визначення ефективності відпрацьованого субстрату як органічного добрива [3]. Для визначення ступеня
проростання насіння як одного з критеріїв оцінювання можливості використання решток ціанобактерій після
метаногенезу як добрива використано чотири види культурних рослин: огірок посівний – Cucumis sativus, редис
– Raphanus sativus var. radicula, капуста огородня – Brаssica olerаcea і томат – Solаnum lycopеrsicum.
Під час досліджень також визначено найбільш сприятливу концентрацію відпрацьованого субстрату,
отриманого після біометаногенезу СЗВ, для пророщування.
Детальний аналіз результатів досліджень проростання редису, капусти, томату та огірків під впливом
субстратів з різною концентрацією дозволив виявити причини, які впливають на швидкість розвитку даних
тест-об’єктів:
– схожість досліджуваних культурних рослин у бідистильованій воді (контроль) становить – 98,0, 81,0,
35,5 і 73,0 % для редису, томату, капусти та огірків відповідно;
– схожість редису при всіх розведеннях субстрату зменшується на 9,0, 7,5, 8,5 і 4,5 при розведеннях
1:10, 1:50, 1:100 та 1:200 відповідно;
– схожість томату при розведеннях субстрату 1:10 і 1:100 зменшується на 2,5 і 3,5 % відповідно, а при
1:50 і 1:200 збільшується на 2,0 і 3,5 % відповідно;
– схожість капусти при розведеннях субстрату 1:50 і 1:200 зменшується на 2,0 і 14,5 % відповідно, а
при 1:10 і 1:100 збільшується на 0,5 і 6,5 % відповідно;
– схожість огірків при всіх розведеннях субстрату зменшується на 47,0, 35,0, 56,0 і 51,5 % при
розведеннях 1:10, 1:50, 1:100 та 1:200 відповідно;
Отже, оптимальними для використання як біоорганічного добрива з відпрацьованого субстрату синьозелених водоростей є розведення 1:200 для томату та 1:100 для капусти. Для редису, огірків та інших
культурних видів слід провести подальші дослідження задля встановлення оптимальних умов використання
біодобрива з відпрацьованого субстрату синьо-зелених водоростей.
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ДООЧИЩЕННЯ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД У ГІДРОСПОРУДАХ
Пісьменнікова Т.С., студ., Пасенко Д.В., студ., Пасенко А.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Біотехнологія є одним з промислових методів, які застосовують у галузі очищення стічних вод з
використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Сучасний рівень розвитку суспільства,
промислового виробництва, екологічний стан навколишнього середовища зумовлюють підвищення вимог до
якості технології очищення стічної води.
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Актуальним завданням є знаходження перспективних та економічно вигідних біологічних методів
покращення якості очищення стічних вод.
Метою роботи є проведення аналізу методики біотехнології доочищення міських стічних вод у
гідроспорудах.
Біотехнологічні методи очистки в біоставках промислових стічних вод передбачають в перших
біоставках каскаду використання анаеробних умов, а в наступних за рахунок масового розвитку водоростей і
фотосинтетичної аерації – аеробні. Серед існуючих методів очищення стічних вод від органічних забруднень
найбільш ефективним є доочищення в біоставках – 90–95%. Патогенні бактерії кишкової групи виявляються в
очищеній воді навіть тоді, коли вода пройшла блоки механічного та головним чином біологічного очищення.
Очищена вода яка містить підвищений вміст біогенів є головним джерелом евтрофікації водних об’єктів
України. На міських очисних станції які очищують більше ніж 50 тис. м 3/добу необхідним є залучення
додаткового блоку глибокого очищення, перед скидом у водні об’єкти.
В період 2014/15 р.р. було досліджено режими роботи гідроспоруд та видовий склад біоценозу
лівобережного комплексу очисних споруд м. Кременчук. Гідробіоценоз представлений водоростями і різного
роду бактеріям, численним представникам фітопланктону, фітобентосу, зообентосу та деяким представниками
іхтіофауни. З водоростей особливо широко представлені різні види Chlorella, Scenedesmus, Ankistrodestnusта.
Симбіотичні взаємини між водоростями і бактеріями створюють умови для масового розвитку фітопланктону і
є основою доочищення стічних вод в біоставках. Цей симбіоз працює в одному біологічному циклі, який
складається з двох процесів:
1) розкладаються органічні речовини стічних вод біохімічно окислюються аеробними бактеріями з
утворенням діоксиду вуглецю, води, нітратів, сульфатів, фосфатів та інших продуктів обміну;
2) хлорофіл вмісті організми використовують частину окислених бактеріями продуктів для синтезу
вуглеводів, протеїнів і інших органічних сполук; необхідний для цього вуглець вони отримують в результаті
розкладання вугільної кислоти з виділенням СО2 і О2 за рахунок енергії сонячного світла.
Технологія доочищення включає знезараження та в деяких випадках аерацію для інтенсифікації
біологічних процесів у гідроспорудах. При гігієнічній оцінці випуску у природні водойми доочищених міських
стічних вод необхідно враховувати, що доочищення з подальшим хлоруванням усуває несприятливі
органолептичні властивості стічної води (запах, забарвлення) і хімічні речовини шкірно-резорбтивної дії.
Кількість активного хлору, що вводиться на одиниці об’єму стічної води виражається в грамах
на 1 м3 (г/м3). Доза активного хлору прийматється: після повного штучного біологічного очищення –
3 г/м 3 ; після неповного штучного біологічного очищення – 5 г/м3, знезараження проводиться до 30 хв. Для
інтенсифікації процесу очистки стічних вод в аеровані біоставки штучним шляхом подається повітря. Це дає
можливість очищувати в них стічні води з БСКповн до 500 мг/л, збільшити глибину біоставка
(до 5 м), знизити час обробки води в біоставках у 3–5 разів.
Провівши детальний аналіз методики біотехнології доочищення стічних вод на міській очисній станції
з використання каскаду біоставків, можна зробити висновок, що дана технологія забезпечує:
1. Додаткове зниження БСКповн і концентрацій завислих речовин у зв’язку з підвищенням вимог до
якості очищення стічних вод.
2. Вилучення із стічних вод сполук азоту й фосфору, які викликають бурхливий ріст водоростей і
спричиняють евтрофікацію водойм.
3. Вилучення із стічних вод забруднення, що не виділяються при біологічній очистці - іони важких
металів, нафтопродуктів, барвників й ін.
4. Знезараження стічних вод та насичення очищених стічних вод киснем, особливо при їх наступному
скиданні в рибогосподарські водойми.
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ВПЛИВ АГРОТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL НА ЗБІЛЬШЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ҐРУНТУ
ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ МІКРОВОДОРОСТЕЙ
Ритченко Ю.В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
З появою землеробства диференціювались поняття «ґрунт». Під ґрунтом розуміли – землянистий,
розпушений шар, в якому вкорінюються рослини та який виступає предметом обробки. Таке уявлення існувало
до появи низки проблем, розв’язання яких не можливе без знання про ґрунт, – катастрофічна ерозія,
опустелювання, падіння родючості ґрунту, зниження урожайності сільськогосподарських рослин. В сучасному
ґрунтознавстві прийнято визначення ґрунту, що об’єднує в собі підходи генетичного і агрономічного
ґрунтознавства: ґрунт – складна поліфункціональна і полікомпонентна система в поверхневому шарі кори
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вивітрювання гірських порід, що є комплексною функцією гірської породи, організмів, клімату, рельєфу і часу
та володіє родючістю. Родючість землі залежить від верхнього гумусового шару ґрунту, який накопичила земля
за сотні й десятки тисяч років [1,2].
У зв’язку з обмеженістю земельних площ для сільського господарства та необхідністю раціонального
використання природних ресурсів необхідно відтворювати втрачену родючість ґрунту. Перспективним шляхом
подолання проблеми – є застосування сучасної аграрної біотехнології No-Till. Наукові дослідження свідчать, що
технологія No-Till здійснює значно більший позитивний вплив на хімічні, фізичні і біологічні властивості
ґрунту порівняно з традиційними технологіями вирощування сільськогосподарських культур. У першу чергу
No-Till забезпечує захист ґрунтів від ерозії та збереження і накопичення органічної речовини в ґрунті [3].
В. В. Докучаєв писав, що між мертвою та живою природою, між ґрунтом, рослинами,
мікроорганізмами існує тісний закономірний генетичний зв’язок. Н. М. Сибірцев також підкреслював
нерозривний зв’язок геологічних процесів вивітрювання з процесами взаємодії на гірську породу рослин,
тварин та мікроорганізмів, які перетворюють її в ґрунт. Таким чином, біологічним факторам належать ключові
позиції в загальному циклі ґрунтотворних процесів [4].
Водорості на відміну від більшості інших мікроорганізмів сприяють збагаченню ґрунтів органічною
речовиною і киснем. Ґрунтові водорості – це одно- і багатоклітинні мікроорганізми (іноді рухливі), що
володіють специфічними пігментами типу хлорофілу, що забезпечують асиміляцію вуглекислоти і фотосинтез
органічної речовини [5].
Використовуючи вологу, мікроводорості збагачують поверхню свіжою органічною речовиною,
викликають посилене руйнування первинних мінералів, підвищують дисперсність твердої фази. Деякі водорості
відіграють істотну роль у перетвореннях сполук кремнезему і Кальцію в ґрунті, інші мають здатність фіксувати
Нітроген. Кількість водоростей в ґрунті залежить від умов середовища, особливо від водного і сольового
режимів ґрунту, від наземної рослинності, а в окультурених ґрунтах – від агротехніки.
Проби, відібрані на ділянках з веденням традиційної агротехнології показали достатній рівень
збагачення мікроводоростевою біомасою, але кількісно показники значно поступаються біотехнології No-Till.
Результати дослідження ґрунтів на мікроводорості показали їх високу сумарну кількість у пробах, що
були відібрані на ділянках, де застосовують агробіотехнологію No-Till, що свідчить про те, що ґрунти досить
збагачені за водним режимом. Саме технологія No-Till допомагає збагачувати ґрунти водою, що призводить до
збільшення кількості мікроводоростей, які необхідні для активного утворення органічної речовини.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ МЯТИ ПЕРЦЕВОЇ У СКЛАДІ МОРОЗИВА НА ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ
Троян Б.В., Ритченко Ю.В., студ., Сакун О.А., к.т.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В Україні обсяги виробництва морозива становлять 110–125 тис. т/рік, що забезпечує споживання
цього продукту на рівні 2,4–2,7 кг/рік на душу населення. Натомість, у США, Австралії, Канаді, Новій Зеландії
та країнах ЄС цей показник більший у 4,5–6,8 рази. У світі з кожним роком зростає попит на морозиво з новими
органолептичними та фізико-хімічними характеристиками. Збільшення обсягів виробництва морозива
сучасного асортиментного ряду в Україні можливе у разі подальшого науково-технічного розвитку галузі [1-2].
Метою роботи є розробка проекту виробництва морозива молочного з натуральними компонентами
рослинного походження і розробка технологій нових видів продукції зі стабільними споживчими
характеристиками.
Як сировину рослинного походження при виробництві морозива будемо використовувати ефірну олію
м’яти перцевої (Mentha piperita L). Батьківщина м’яти перцевої – Англія, звідки її завезли на європейський
континент, в країни Азії та Америки. Саме цей вид м’яти не росте в дикому вигляді. Перцева м’ята є гібридом
м’яти водяної і колоскової. Треба сказати, що цей вид м’яти дуже популярний в Британії, входить в багато
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рецептів напоїв, пудингів, соусів, молочних коктейлів. У м’яті багато ефірного масла, основним інгредієнтом
якого є ментол. У листі м’яти є також каротин (з нього в організмі людини утворюється вітамін А), органічні
кислоти, тритерпенові сполуки, флавоноїди, мінеральні речовини [3].
М’ятна олія являє собою легку рідку речовину з трохи смарагдовим відтінком і приємним, навіть злегка
гострим, ароматом свіжості. Неймовірний запах олії неможливо сплутати ні з яким іншим, і багато в чому цим
вона зобов’язана ментолу.
Склад продукту наділений особливими корисними компонентами:
- цинеол – чинить антисептичну та відхаркувальну дію;
- лімонен – надає легкі цитрусові нотки;
- тимол – допомагає при лікуванні простудних захворювань;
- карвакрол – уповільнює процес росту хвороботворних бактерій;
- цитраль – сприяє зниженню тиску, володіє протизапальним ефектом;
- фелландрен – речовина з звичним м’ятним запахом;
- карвон – добре освіжає повітря, часто використовується в кулінарії;
- гераніол – володіє чудовими ароматичними властивостями [3].
Таким чином, розробка проекту виробництва нового виду морозива з фітогенними компонентами є
актуальною. В результаті буде отримано новий функціональний лікувально-профілактичний вид морозива.
Речовини, що входять до ефірної олії м’яти перцевої у складі морозива чинитимуть такий ефект на організм:
охолодження слизової оболонки з відчуттям легкої місцевої анестезії та антисептичними лікувальними
властивостями. Запах м’яти заспокоює, піднімає настрій, налаштовує на доброзичливий лад, активізує роботу
думки. М’ята перцева, володіє антибактеріальними, спазмолітичними, знеболюючими, жовчогінними,
сечогінними, злегка послаблювальними і вітрогінними властивостями. Вони посилюють секрецію травних
залоз, покращують апетит. Завдяки додаванню м’яти до морозива відбувається оздоровлення ротової
порожнини рота, включаючи свіжий подих. Але необхідно також враховувати, що м’яту не можна
застосовувати безконтрольно. Різкий запах препаратів м’яти, перевищення їх дози здатні спровокувати
бронхоспазм, розлади дихання аж до його зупинки. Можлива поява болю в серці при надмірному споживанні
препаратів м’яти. Тому обовязковим є позначення на етикетці функціонального продукту про вміст ефірної олії
у складі, для застереження розвитку алергічних реакцій.
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БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ АНТИБІОТИКІВ
Тристан Г. С., студ., Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Екологічна ситуація, яка склалась в Україні, викликала збільшення загальної захворюваності
населення. Погіршення умов життя, низький економічний рівень держави – все це спонукає до пошуку
ефективних засобів захисту людини від впливу навколишнього середовища, його забруднюючих токсичних
компонентів. У зв’язку з цим виникає питання профілактики та лікування хвороб, які вже існують або можуть
виникнути під впливом токсичних речовин, що потрапляють у організм людини з довкілля різними шляхами –
інгаляційним, ентеральним, резорбтивним та іншими.
За останні роки з’явилась проблема якості лікарських препаратів, які використовуються при лікуванні
хворих. Встановлено, що багато ліків вітчизняного виробництва не відповідають головним терапевтичним
вимогам – уміст активної форми менше, ніж передбачено, вага таблеток та пігулок різниться більш, ніж на 10–
12 % від вказаної на упаковці. Умови зберігання теж порушуються. Особливо чутливими є антибіотики, які є
універсальним засобом захисту від впливу шкідливих речовин.
Антибіотики – специфічні продукти життєдіяльності або їх модифікації, яким властива висока
фізіологічна активність відносно окремих груп мікроорганізмів або до злоякісних пухлин, що вибірково
затримують їх ріст або повністю припиняють їх розвиток [1].
Екологічні чинники навколишнього середовища збільшують ризик проявлення різноманітних типів
побічної дії антибіотиків, а у деяких випадках – екстремальних становищ організму людини. Особливо це
відноситься до анафілактичного шоку.
В умовах бурхливого розвитку науково-технічного прогресу посилився антропогенний вплив на
екосистеми, у результаті чого порушується природна гармонія; відбуваються помітні порушення в цій системі;
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створюються умови, що призводять до зникнення цілих видів тварин і рослин; виникають нові види
мікробів; змінюються біохімічні функції існуючих видів, порушуються імунні реакції людини.
Зважаючи на екологічні проблеми навколишнього середовища постає питання безпечного виробництва
антибіотиків. Одними із підходів є біотехнологічне отримання антибіотиків включає чотири основні стадії,
кожна з яких повинна здійснюватися з урахуванням чинників можливого несприятливого впливу на
навколишнє середовище, зміну екологічного фону.
На першій стадії, пов’язаній з отриманням високоактивних штамів продуцентів антибіотичних речовин,
широко використовуються різні хімічні мутагени, що призводять до змін в ДНК мікроорганізмів.Серед
найбільш активних мутагенних факторів можна назвати сполуки, що складаються з біфенільного ядра, в параположенні якого є нітрогрупа. При необережній роботі з такими препаратами вони можуть потрапити до
навколишнього середовища і викликати неконтрольовані мутації організмів.
На стадії біосинтезу антибіотиків можливі випадки помітного втручання в навколишнє середовище. На
цьому етапі нерідко порушується процес розвитку продуцента антибіотика у ферментері, що пов’язано з
фаговим зараженням культури, із забрудненням сторонньою мікрофлорою та іншими чинниками, в результаті
чого вміст ферментера необхідно злити в трап [2].
Серйозні екологічні проблеми виникають при промисловому виробництві антибіотиків у зв’язку із
захистом водойм від стічних вод, що утворюються у великому обсязі при біотехнологічному процесі. Основним
способом очищення стічних вод і захисту від них природних водойм є будівництво дорогих спеціальних
очисних споруд, а також замкнених систем водообігу.
У ході біотехнологічного процесу отримання антибіотиків найбільш забрудненими стічними водами є
відпрацьовані нативні розчини, що містять різні високо- і низькомолекулярні органічні та синтетичні
неорганічні речовини. Тут неприпустима недбалість виконавців зазначеної операції: зливати заражену культуру
продуцента в трап можна тільки після її попередньої стерилізації. При порушенні цього основного правила
може відбутися різке зрушення в екологічної рівноваги водного басейну, куди потрапить така культура
мікроорганізмів у значній кількості [3].
Більш повне та раціональне вирішення вищеназваних проблем, пов'язаних із захистом навколишнього
середовища при біотехнологічному виробництві антибіотиків, має базуватися на сучасних і досконалих
принципах, що ґрунтуються заснованих на безвідходній або маловідходній технології. Це найбільш
прогресивний шлях вирішення екологічних проблем в області промислового отримання антибіотиків.
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РОЛЬ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРУ У РОЗВИТКУ ОНКОПАТОЛОГІЙ
Гєнова А.В., студ.
Наукові керівники Пасенко А.В., к.т.н., Никифорова О.О., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В Україні захворюваність і смертність від злоякісних новоутвореть (ЗН) постійно зростають у зв’язку з
несприятливою екологічною ситуацією, наслідками Чорнобильської катастрофи та значним постарінням
населення, що призводить до значимих соціально-економічних втрат держави. Злоякісні новоутворення разом
із хворобами серцево-судинної системи визначають рівень здоров’я популяції України, оскільки обумовлюють
12% усіх випадків смерті та 26% інвалідизації населення. Питома вага раку, як причини смерті в працездатному
віці, становить 14% у чоловіків і 29% у жінок. Ризик занедужати раком досягає 27,7% для чоловіків і 18,5% для
жінок, тобто протягом 75 років життя ЗН вражають в Україні кожного 3-4 чоловіка і 5-6 жінку. Щорічно в
Україні фіксують 11-12 випадків на 100 тис. населення дитячого віку (до 18 років), що складає близько 1000
онкохворих дітей на рік. За показниками смертності від злоякісних новоутворень дітей Україна займає 5 місце в
Європі. В дітей до 17 років, найбільшу питому вагу мають лейкемії та злоякісні новоутворення головного мозку
– 49,1% у хлопчиків і 43,1% у дівчаток.
Причини зростання онкологічної захворюваності - мультифакторні. Крім генетично обумовленої
схильності, важливу роль у розвитку онкопатології відіграють спосіб життя пацієнтів та екологічні чинники:
наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС, забруднення атмосферного повітря автомобільними вихлопними
газами та відходами промислових підприємств, радоном, продуктами горіння, побутової хімії в погано
вентильованих житлових і робочих приміщеннях. Куріння збільшує ризик раку легень на 70%, раку молочної
залози - на 30%. Якість питної води і продуктів харчування також істотно впливає на онкозахворюваність. Дві
третини населення України користується водою Дніпра, забрудненої солями важких металів, гербіцидами,
пестицидами, нафтопродуктами тощо. Наступне хлорування води сприяє утворенню в ній канцерогенних і
мутагенних домішок.
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На прикладі Полтавської області (1,7 млн. чоловік) можна прослідити як промислові гіганти
(нафтопереробний завод, завод технічного вуглецю, комбінат білково-вітамінних концентратів в м. Кременчуці,
завод газорозрядних ламп в м. Полтаві та багаточисельні розвідувальні свердловини) створили екологічну
небезпеку, що призвела до зростання в останнє десятиріччя бронхітів з 12 до 18 тисяч, бронхіальної астми – з 3
до 4 тисяч. Все це зумовлює зростання захворюваності на рак легенів. Щорічно серед населення Полтавської
області виявляється 5 тисяч первинних онкохворих. У 2016 році зареєстровано 5226 нових випадків
онкологічних захворювань (2015 р. - 5354). На сьогодні на диспансерному обліку в області перебуває 38 579
пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Щороку через рак в області передчасно йде із життя близько 3
тисяч осіб. У м. Кременчуці найчастіше хворіють на рак шкіри, легень і молочних залоз. Захворюваність на
онкологічні хвороби за 1 квартал 2015 року виросла на 11,8% і склала 54,0 на 100 тис. населення, проти 48,3 за
2014р. Злоякісні новоутворення дитячого віку посідають 7 місце у структурі дитячої інвалідності. Найбільшу
питому вагу в структурі онкологічної захворюваності чоловічого населення у 2015 році мали: ЗН легенів,
передміхурової залози, шкіри, шлунка та товстої кишки (разом 56,4%), у жінок - ЗН молочної залози, шкіри,
тіла та шийки матки і колоректальний рак (59,9%). В структурі смертності від раку чоловічого населення перші
п’ять рангових місць у 2015 р. посіли ЗН легені, шлунка, передміхурової залози, колоректальний рак (54,3%); у
жінок - ЗН молочної залози, шлунка, колоректальний рак і рак яєчника (49,7%). У віковій структурі
онкологічної захворюваності 85,5% припадає на осіб віком 50 років і старше, 12,2% на осіб віком від 30 до 50
років, 2,1% на осіб віком від 0 до 30 років.
Серед стаціонарних джерел головними забруднювачами є підприємства мм. Кременчука та
Комсомольська, а також районів видобування і транспортування газу. На м.Кременчук припадає 28,9% від усіх
викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, на Лохвицький  9,14%, Гадяцький 
5,9%, Зіньківський - 3,23%, Шишацький - 3,21%, Диканський  3,11%; на м.Комсомольськ, яке розташоване в
зоні впливу двох потужних гірничо-збагачувальних комбінатів – 21,88відсотка. Половина усіх викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря області надходить від автотранспорту (48% усіх зареєстрованих
викидів). В містах Гадяч, Полтава, Миргород і Лубни цей показник складає 82,5%, 86,5%, 87,4% та 89,5%
відповідно; більше 70% в Козельщинському, Кобеляцькому та Пирятинському районах.
Виходячи з наведених даних, можна припустити можливий вплив на зростання захворюваності населення
злоякісними новоутвореннями зовнішніх факторів, що потребують вивчення. Це стосується хімічних
канцерогенів різних класів з різним механізмом дії та модифікаторів канцерогенезу. Високий рівень
концентрації промислових об'єктів в містах, нераціональна структура промислового виробництва з високою
концентрацією екологічно небезпечних виробництв зумовлюють підвищений рівень забруднення довкілля.
Нестача в безвітряні періоди кисню в приземних шарах атмосфери, застій біля земної поверхні повітря,
забрудненого викидами промисловості і транспорту призводить до зростання рівня онкопатологій.

TOPICAL QUESTIONS OF DIAGNOSTICS OF RHEUMATOID ARTHRITIS
Kolesnik A.
Kharkiv National Medical University
Rheumatoid arthritis (RA) is the most frequent inflammatory joint disease, whose prevalence in the population
is about 1%, and the economic losses from RA for society are comparable to coronary heart disease. After 20 years
from the onset of the disease, approximately 90% of patients lose their ability to work to a greater or lesser degree, and
a third become completely disabled. The increase in mortality is largely due to the increase in the frequency of
concomitant diseases (infection, cardiovascular and renal damage, osteoporotic fractures, etc.), the development of
which is pathogenetically associated with poorly controlled rheumatoid inflammation and immunity defects. Why is the
"early" diagnosis of rheumatoid arthritis necessary? There is evidence that the "subclinical" current
immunopathological process develops long before the appearance of clinically obvious signs of arthritis. Indeed,
according to the biopsy of the synovial membrane of the joints, signs of chronic synovitis are detected already at the
very beginning of the disease, even in clinically unaffected joints. In two-thirds of patients, structural changes (erosions)
of the joints are detected within the first two years from the time of the onset of the disease. To date, there is no test or
indication that would allow unequivocally to confirm or exclude the diagnosis of RA. Diagnosis of the disease is based
on the identification of a set of the most typical manifestations.
Diagnostic criteria: 1. Morning stiffness for 1 hour and longer, for more than 6 weeks. 2. Swelling of 3 or more
joints for at least 6 weeks. 3. Arthritis of the joints of the hand for at least 6 weeks. 4. Symmetric arthritis for at least 6
weeks. 5. Rheumatoid nodules. Subcutaneous nodules on protruding sites of bones, extensor surfaces, or around the
joints, identified by a physician. 6. RF in the serum, detected by any method, in which a positive result in the control
group of healthy individuals <5%. 7. Typical radiographic changes. The diagnosis of RA is considered reliable if there
are at least 4 criteria. In 90% of patients with difficult to diagnose RA, in cases where RF is not detected, citrulline
antibodies are detected in the blood. Evaluation of laboratory indicators of inflammation - ESR, C-reactive protein
(CRP), protein fractions - is of secondary importance in the diagnostic process, and the absence of their changes should
not interfere with the diagnosis. In the first 2-3 months, the values of these parameters in no less than 50% of patients
do not exceed the limits of normal values. In addition, changes in acute phase parameters are completely nonspecific for
RA. Much more important is the detection in the blood of the RF in diagnostic titles. It is also known that patients who
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are positive for the Russian Federation have a worse prognosis for the course of the disease. Also, a new immunological
test, the detection of antibodies to cyclic citrullinated peptide (anti-CCP-AT), has recently been introduced into clinical
practice, which significantly increased the effectiveness of laboratory diagnosis of RA in the early stages. The presence
of anti-CCP-AT at the time of diagnosis establishes a more aggressive course of the disease and more pronounced
radiologic progression, despite ongoing therapy. Radiography of the joints is the most accessible, but has a low
diagnostic value in the early stages of the disease research method. The object of X-ray examination should be brushes
and feet, regardless of the clinical expression of their interest. More accessible for clinical practice is the method of
Doppler ultrasound examination of joints, which, like MRI, has a greater sensitivity compared to radiography in
detecting changes in joints characteristic for RA. Thus, the proposed diagnostic algorithm of the RA supplements the
generally accepted diagnostic criteria and is oriented to the needs of modern rheumatological practice - as early as
possible identifying patients and conducting differential diagnosis with non-rheumatoid arthropathies in order to timely
assign adequate basal therapy.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
Окунева А.А.
Харьковский национальный медицинский университет
Начало проведения реанимационных мероприятий является трудной задачей, как для врача, так и для
родственников пациента или пострадавшего. Факторов, влияющих на принятие такого решения, множество:
национальные и местные традиции, юридические, этические, религиозные, общественные и экономические
факторы, вплоть до личных аспектов.
В случаях внебольничной остановки кровообращения, любой врач обязан проводить сердечнолегочную реанимацию в максимальном объеме, который позволяют осуществить конкретные условия. Как
правило, в данном случае воля пациента остаётся неизвестной, и начало реанимации должно начаться
немедленно. Если же необходимость проведения сердечно-легочной реанимации возникла в условиях
стационара, и воля пациента не была сформулирована достаточно чётко, то выполняются обоснованные
действия с целью его реанимации. А как быть доктору, если пациент сам отказывается от спасения своей
жизни?
Очень часто решение о прекращении реанимации вызывает вопросы как нравственного, так и
этического характера, а именно: какую ответственность несёт реаниматор в случае прекращения СЛР?что
свидетельствует о бесполезности мероприятий реанимации? кто компетентен при принятии такого решения?
Отвечая на последний вопрос, стоит отметить, что решение о прекращении выполнения
реанимационных мероприятий принимает руководитель бригады после консультации с другими ее членами.
Окончательный же вывод базируется на клинической оценке отсутствии эффективности специализированных
реанимационных мероприятий, а также при наличии признаков биологической смерти.
Говоря о бесполезности проведения реанимации, неоспоримыми аргументами, свидетельствующими в
пользу прекращения её проведения, являются достоверные признаки биологической смерти. К ним относятся
высыхание и помутнение роговицы глаза, наличие посмертного гипостаза в отлогих частях тела, трупное
окоченение и симптом «кошачьего зрачка».
В завершение хочется отметить, что в деятельности практикующего врача принятия таких решений
избежать не удастся, при этом сомнения всегда будут появляться в ситуациях, когда потребуется субъективный
вывод, как например, в случае хронической недостаточности кровообращения, тяжелой дыхательной
недостаточности, асфиксии, травмы головы и тому подобное.
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ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
Черепова А.А., студ.
Харьковский национальный медицинский университет
В проблеме сердечно-легочной реанимации до сих пор остаётся немало нерешенных вопросов не
только чисто медицинского и этического характера, но также и со стороны организационного и правового
аспекта. Остаются актуальными и широко обсуждаемыми такие особенности сердечно-легочной реанимации,
как то, в каком объеме и в течение какого времени следует проводить реанимационные мероприятия, когда они
не показаны, в каких случаях следует отказаться от ЛСР. К сожалению, часто случается так, что врач
анестезиолог-реаниматолог пребывает в информационном вакууме относительно правовых вопросов указанной
проблемы на фоне того, что в стране растёт количество судебных исков к врачам данной специализации. Таким
образом, на сегодняшний день возникла реальная потребность в ознакомлении медработников с документами,
наделёнными юридической силой - протоколами о проведении сердечно-легочной реанимации.
Протокол сердечно-легочной реанимации гласит, что выявления таких признаков, как бессознательное
состояние, отсутствие дыхания и пульсовой волны на магистральных сосудах – вполне достаточно, чтобы
поставить диагноз клинической смерти. В таком случае реаниматор обязан немедленно приступать к
непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции лёгких.
Но как быть с больными находящимися на стационарном лечении, которые заведомо отказываются от
медицинской помощи? Следует отметить, что закон предусматривает возможность отказа пациента или его
родственников от медицинского вмешательства. В данном случае отказ оформляется записью в медицинской
документации и подписывается гражданином или его законным представителем, а также медработником с
обязательным указанием возможных последствий.
В практике врача имеют место быть ситуации, когда он обязан оказывать пациенту необходимую
помощь, но близкие или родственники пациента настаивают на прекращении каких-либо медицинских
вмешательств, дабы не продлевать страдания близкого человека. В такой ситуации действия реаниматолога
будут квалифицироваться, как «эвтаназия», что напрямую запрещено ст. 281 Конституции Украины, а также ст.
52 «Основ законодательства Украины об охране здоровья».
По-прежнему открытым остаётся вопрос о том, на основании каких признаков всё же можно судить о
бесперспективности всех проводимых мероприятий на этапе дальнейшего поддержания жизни? В данном
случае в решении этого вопроса будет большая доля субъективности, вследствие того, что каждый врач
опирается сугубо на свои знания и накопленный опыт, которые у всех, как известно, разные.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ХОСПІСУ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ
ДОПОМОГИ
Струбіцька Н.Ю., аспірант, Харчук Ю.О., студ.
Луцький базовий медичний колеж
Анотація: досліджено якість життя пацієнтів Волинської обласної лікарні «Хоспіс» за допомогою
опитувальника EuroQol-5D-5L, встановлено що якість життя пацієнтів залежить від кваліфікованого надання
паліативної допомоги.
Ключові слова: якість життя, паліативна допомога, паліативний пацієнт.
Вступ. Оцінка якості життя набуває важливого значення у світовій медичній практиці. Це показник
загального стану пацієнта, ефективності лікувальних заходів та прогностичний критерій кінцевого етапу
захворювання. Для полегшення страждань хворого, коли можливості патогенетичного лікування основного
захворювання вичерпані, вдаються до симптоматичного лікування або паліативного. Паліативне лікування - це
вживання ліків, засобів і методів, які приносять тимчасове полегшення, але не виліковують хворобу. Головною
його метою є створення максимально можливого комфорту для хворого, поліпшення якості його життя.
Основним завданням такого лікування є створення умов для того, щоб життя, що залишилося, було для хворого
комфортним та значимим.
Мета дослідження: проаналізувати якість життя пацієнтів Волинської обласної лікарні «Хоспіс».
Методи дослідження – методи теоретичного аналізу, опитування, математичної статистики.
Основна частина. Якість життя – відносно нове для медицини поняття, це здатність індивідуума
функціонувати в суспільстві відповідно до свого положення і отримувати задоволення від цього [1].
На сьогодні вважається, що якість життя є характеристикою фізичного, психологічного, емоційного і
соціального функціонування. У медицині якість життя визначається передусім станом здоров'я, але загалом
вважається, що це – рівень благополуччя і задоволення тими сторонами життя, на які впливає хвороба чи її
лікування. Якість життя хворої людини розглядається як інтегральна характеристика її стану, що складається з
фізичного, психологічного, соціального компонентів. Кожен із компонентів у свою чергу включає цілий ряд
складових, наприклад фізичний – симптоми захворювання, можливість виконання фізичної роботи, здатність до
самообслуговування; психологічний – тривогу, депресію; соціальний – соціальну підтримку, роботу, громадські
зв'язки тощо.
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Особливо важливо забезпечити оптимальну якість життя при наданні паліативної допомоги. Всесвітня
організація охорони здоров’я визначила, що паліативна допомога – це підхід, що дозволяє поліпшити якість
життя пацієнтів (дітей і дорослих) та їхніх сімей, які мають проблеми, пов'язані із захворюваннями, що
загрожують життю, шляхом запобігання та полегшення страждань за рахунок раннього виявлення, ретельної
оцінки та лікування болю та інших фізичних симптомів, а також надання психосоціальної та духовної
підтримки [2]. Надання паліативної допомоги повинне бути засноване на принципі поваги до людської гідності
та спрямоване на надання практичної підтримки пацієнтам та їх родинам [3]. Паліативний пацієнт – пацієнт
усіх вікових груп, хвороба якого не піддається лікуванню, спрямованому на одужання [4].
Дослідження якості життя паліативних пацієнтів проводилося у 2017 р. на базі Волинської обласної
лікарні «Хоспіс». Було обстежено 16 пацієнтів (7 чоловіків та 9 жінок), які перебувають на стаціонарному
лікуванні у лікарні «Хоспіс». Середній вік пацієнтів склав 69 ± 3,6 років. Відбір пацієнтів здійснювався за
рівнем функціональних можливостей до спілкування.
Якість життя оцінювали за допомогою одного із найбільш поширених загальних опитувальників
EuroQol-5D-5L (European Quality of Life Questionnaire) [5].
Для дослідження використано профіль опитувальника EQ-5Q profile, що містить 5 компонентів,
пов’язаних з такими сферами життя як: рухомість, самообслуговування, щоденна активність, біль
(дискомфорт), тривога (депресія) та візуальну аналогову шкалу для реєстрації індивідуального рейтингу свого
поточного стану, пов’язаного із здоров’ям - EQ VAS (EQ Visual Analogue Scale) [6].
За результатами опитування пацієнтів хоспісу ми виявили, що лише троє пацієнтів (18,75%) відчувають
помірні труднощі під час прогулянки, шість пацієнтів (37,5%) мають сильні труднощі з рухомістю та
активністю, решта пацієнтів (43,75%) взагалі не в змозі прогулюватись. Щодо здійснення догляду за собою, 25
% пацієнтів мають помірні та 31,25% сильні труднощі у здійсненні самодогляду, 43,75% взагалі не в змозі
самостійно помитися та вдягнутися і здійснити догляд за собою. Щодо повсякденної діяльності, то ніхто з
опитаних пацієнтів не може її здійснювати самостійно; відчуття болю та дискомфорту – 11 (68,75%) пацієнтів
відчувають легкий біль, та 5 (31,25%) - помірний біль. Сильного та дуже сильного болю не відмітив ніхто з
опитаних. При дослідженні відчуттів занепокоєння та тривоги більшість пацієнтів, а саме 75 % вказали на
помірне занепокоєння та 25% відзначили сильну тривогу.
Друга частина опитувальника – EQ VAS (EQ Visual Analogue Scale) візуальна аналогова шкала – це
метод побудований на використанні стандартизованої розширеної версії аналогової вертикальної шкали
візуального рейтингу VAS з кінцевими точками, що відповідають найкращому стану здоров'я у верхній і
гіршому стану здоров'я у нижчій точці із числовими значеннями 0 і 100 відповідно. Це так званий «термометр
здоров’я» [6]. Пацієнт робить відмітку на шкалі від 0 до 100 в точці, що відповідає стану його здоров’я в даний
момент. Дані візуальної аналогової шкали представлені на рис. 1.

Рисунок 1 – Результати опитування пацієнтів Волинської обласної лікарні «Хоспіс» за EQ VAS.
У більшості хворих була знижена оцінка загального стану здоров’я. Середній показник якості життя по
«термометру» EuroQol-5D у пацієнтів Волинської обласної лікарні «Хоспіс» - 41,25, що свідчить про важкий
стан паліативних пацієнтів.
Якість життя по-різному сприймається та оцінюється, зокрема пацієнтом, членами його родини,
медичними працівниками Пацієнт бажає бути здоровим, рідні хочуть, аби член їх родини був соціально
адаптованим, медики — аби він міг функціонувати (з хворобою чи без неї).
Незважаючи на те, що більшість пацієнтів не можуть здійснювати самодогляд та мають обмежені
можливості в русі та активності, ніхто з них не відмітив відчуття сильного болю, занепокоєння, депресії.
Вважаємо, що це можна пояснити, насамперед, наданням кваліфікованого професійного догляду та опіки, адже
саме це зменшує страждання, покращує самопочуття хворого та, як наслідок, підвищує якість життя
паліативних пацієнтів. У Волинській обласній лікарні «Хоспіс» працює кваліфікована команда фахівців, які
якісно та професійно здійснюють догляд за хворими, забезпечують усі життєвоважливі потреби. Саме цей
фактор підтверджує те, що під час дослідження не було виявлено сильного, дуже сильного болю та депресії у
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пацієнтів хоспісу. Тому, враховуючи те, що діагноз та симптоматичне лікування не забезпечать одужання, дуже
важливо організувати правильні напрями роботи команди фахівців хоспісу для надання паліативної допомоги.
Висновок. Дослідження якості життя пацієнта хоспісу дозволяє скласти більш повну об’єктивну
картину про стан пацієнта та забезпечує створення повного комплексу заходів паліативної допомоги. Якість
життя пацієнтів Волинської обласної лікарні «Хоспіс» по «термометру» EuroQol-5D становить 41,25. Цей
показник залежить від фізичних обмежень, можливостей у здійсненні самодогляду, активності, участі у
суспільному та повсякденному житті. У хоспісі хворі отримують якісну паліативну допомогу, що незважаючи
на захворювання, покращує якість життя, в цьому головна мета такої допомоги.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК ПІСЛЯ МАСТЕКТОМІЇ
Струбіцька Н.Ю., аспірант
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцький базовий медичний колеж
Анотація: розглянуто захворюваність на рак молочної залози у Волинській області. Визначено роль
фізичної реабілітації після проведеного оперативного втручання з приводу раку молочної залози. Встановлено,
що рак молочної залози потребує підвищеної уваги теоретиків та практичних фахівців щодо вивчення даної
проблеми.
Ключові слова: рак молочної залози, постмастектомічний синдром, фізична реабілітація.
Вступ. Онкологічна захворюваність є однією з найбільш актуальних проблем у світі та Україні.
Особливої уваги потребують злоякісні новоутворення (ЗН), що мають найбільшу питому вагу в структурі
онкопатології і є найчастішою причиною смертності населення. За оцінками ВООЗ, у світі до 2020 року
щороку виявлятимуться 20 млн. нових випадків захворювань на рак 1. В Україні онкологічні захворювання є
однією з основних проблем сучасної системи охорони здоров’я. В структурі захворюваності важливе місце
посідає рак молочної залози (РМЗ). Кількість РМЗ щороку збільшується 2. Відомо, що кожна жінка, яка
занедужала на РМЗ, у середньому втрачає 17-18 років життя, а це складає 53% від усіх втрат жінок нашої
країни [3].
Домінуючим способом лікування даної онкопатології є хірургічне втручання, але при цьому
залишається високим ризик розвитку ускладнень об'єднаних під терміном – постмастектомічний синдром
(ПМЕС) 4.
Мета дослідження: визначити доцільність фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним
синдромом.
Методи дослідження – вивчення сучасних напрацювань з обраної тематики.
Основна частина. Моніторинг та аналіз стану захворюваності є невід’ємною складовою планування
профілактичних, лікувальних та реабілітаційних заходів 5. За даними Волинського обласного онкологічного
диспансеру показник захворюваності на РМЗ у Волинській області в період 1990-2005 рр. значно збільшився і з
2005 року знаходиться на високому рівні. Графічно дані щодо динаміки (1990 - 2015 рр) захворюваності на РМЗ
жіночого населення у Волинській області подано на рис. 1. При порівнянні показників захворюваності на РМЗ
за досліджуваний період можна визначити, що останній збільшився втричі. У 2005 р захворюваність зросла у
3,2 рази, у 2015 р – у 3 рази в порівнянні з 1990 р.
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Рисунок 1– Захворюваність на рак молочної залози по Волинській області з 1990-2015рр.
(на 100 тис жін. нас.)
Наслідком росту захворюваності є збільшення кількості оперативних втручань з приводу РМЗ, які у
свою чергу ведуть до зростання числа післяопераційних ускладнень. Цей факт визначає необхідність
подальшого вивчення і розробки сучасних методів фізичної реабілітації після оперативного втручання.
Ранні післяопераційні ускладнення розвиваються в 1/3 хворих та призводять до віддалення термінів
супутньої протипухлинної терапії та реабілітації 6. Важливість їх профілактики і лікування в плані
проведення заходів фізичної реабілітації полягає у тому, що у ряді випадків ускладнення призводять до втрати
працездатності хворої й інвалідності 7.
Ускладнення, які виникають в пацієнток у ранньому післяопераційному періоді, поділяють на дві
групи:
ускладнення пов’язані з об’ємом, характером і технікою хірургічного втручання;
ускладнення, які виникають поза зоною оперативного втручання і є наслідком супутніх
захворювань 8.
Найбільш частим раннім післяопераційним ускладненням є лімфорея, що спостерігається у 17,9-78,4%
випадків. Розходження країв рани та краєвий некроз шкірних клаптів трапляється у 10,9-25,6% хворих. У 15%
пацієнтток може розвинутися ранній набряк кінцівки легкого або середнього ступеню важкості 9.
Через деякий час після радикального лікування в ряду хворих може виникнути лімфостаз, який є одним
з основних та найважчих пізніх післяопераційних ускладнень. За даними авторів, частота цього ускладнення
коливається в межах 13-64,6%. Безпосередньо після операції виникає порушення функції верхньої кінцівки,
обумовлене вираженим больовим синдромом. У 23 - 57,5% випадків зустрічаються ускладнення у вигляді
контрактури плечового суглобу 8,9.
Численні дослідження вказують на те, що самостійне відновлення фізичного стану після мастектомії
практично не можливе. Тому важливо вчасно розпочати комплекс реабілітаційних заходів. Ефективність
раннього контрольованого початку фізичної реабілітації відмічається рядом авторів і вважається найбільш
перспективним методом відновлення працездатності хворих після мастектомії (Бугайцов С. Г., 2003, Бас. О. А.,
2011, Пєшкова О. В., 2013, Одинець Т.Є. , 2016). На сьогоднішній день існує безліч методів лікування ПМЕС,
спрямованих на ліквідацію симптомів. Запропоновані різні фізіотерапевтичні, медикаментозні і навіть
хірургічні методи лікування набряку кінцівки, плекситу, ураження кістково-зв'язкового апарату. Але, фізична
реабілітація хворих на РМЗ – є складним багатоетапним процесом, що допомагає повернути хвору до
повноцінного життя та роботи. Особливе значення має фізична реабілітація, що поліпшує результати
специфічного лікування, прискорює повернення хворих до попереднього соціального статусу та активної
трудової діяльності пацієнток із даною патологією (В.М. Мухін, 2000, С.Г. Бугайцов, 2003,. Бас. О. А., 2011,
Пєшкова О. В., 2013, Одинець Т.Є. , 2016, та інші). Особливістю фізичної реабілітації хворих на РМЗ є постійна
небезпека виникнення рецидиву чи метастазів пухлини. Реабілітаційні заходи повинні бути адекватні щодо стану
пацієнток, тісно переплітатися з методами комплексного лікування, застосовуватись одразу після видалення
первинної пухлини та впродовж усього лікування, сприяти адаптації чи реадаптації жінок до життя в домашніх
умовах. У період перебування пацієнток у стаціонарі програма їх реабілітації повинна містити заходи для
профілактики ускладнень після хірургічного втручання, які здійснює група фахівців: хірург, радіолог,
хіміотерапевт, психолог, фізичний реабілітолог та інші профільні фахівці.
Висновок. Аналіз динаміки захворюваності на РМЗ у жінок у Волинській області показав, що показник
даної онкопатології протягом 2005-2015 рр. збільшився втричі і це є нагальною проблемою сьогодення.
Ефективність раннього й підконтрольного початку занять фізичною реабілітацією вважається
найперспективнішим методом відновлення працездатності пацієнток після мастектомії. Післяопераційне
відновлення є серйозною медичною проблемою, у зв'язку з чим, вимоги до фізичної реабілітації зростають.
Tаким чином, проблема попередження ПМЕС залишається важливою та диктує необхідність вивчення та
розробки нових методів фізичної реабілітації пацієнток після мастектомії.
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