МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО,
УНІВЕРСИТЕТ МАТЕЯ БЕЛА (СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА),
ТЕХНІЧНИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ
(КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА),
НАРОДНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ ЯНА ГУСА (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА),
ОПОЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
ВІТЕБСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ П.М. МАШЕРОВА
(БІЛОРУСЬ)

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
ХХV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
СУСПІЛЬСТВА»

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ХХV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА»

CONFERENCE PROCEEDINGS
ХХV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG
SCIENTISTS AND RESEARCHES «TOPICAL PROBLEMS OF
VITAL FUNCTIONS OF SOCIETY»
100-РІЧЧЮ НАН УКРАЇНИ
ТА 155-РІЧЧЮ АКАДЕМІКА
В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію № 650 від 26.10.2017 р.
Кременчук, 25 – 26 квітня 2018 р.

ХХV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих
учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»
Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2018. – 322 с.
Друкується за рішенням вченої ради Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського (протокол ВР № 6 від 03.04.2018).

Програмний комітет
Голова:
Загірняк М. В. – ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського
Члени програмного комітету
Никифоров В.В. – перший проректор Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського;
Марек Дримал – проректор з розвитку та інформатизації університету імені Матея
Бела, Словацька Республіка.
Організаційний комітет
Голова:
Солошич І.О. – керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих
учених.
Члени організаційного комітету:
Троцко О.В. – начальник науково-дослідної частини;
Воробйов В.В. – директор навчально-наукового інституту механіки і транспорту;
Мосьпан В.О. – декан факультету електроніки та комп’ютерної інженерії;
Почтовюк А.Б. – декан факультету економіки і управління;
Бахарєв В.С. – декан факультету природничих наук;
Поясок Т.Б. – декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук.
Організаційний секретар
Збиранник О.М. – голова ради молодих учених університету
.

©Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2018
ІSSN 2222-5099
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники
Відповідальні за випуск: Солошич І.О., Збиранник О.М.

ЗМІСТ
СЕКЦІЯ № І
ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНІ ТА БУДIВЕЛЬНI МАШИНИ
1. РОЗРОБКА ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БЕТОННИХ БЛОКІВ
Жанар Батсайхан, к.т.н., Монголия, КОО «MCPCgr», Калач І.В., магістрант, Маслов О.Г., д.т.н., проф.

19

2. РОЗРОБКА ОДНОВАЛЬНОГО БЕТОНОЗМІШУВАЧА ПРИМУСОВОЇ ДІЇ З ПОХИЛИМИ ЛОПАТКАМИ
Новіков О.В., магістрант, Саленко Ю.С., д.т.н., проф.

21

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГИБОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА ПРИ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЯХ В СЛУЧАЕ
ТОРЦЕВОГО РАСПОЛОЖЕНИИ ПЛАНЕТАРНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ
Сытник М.В., студ., Вакуленко Р.А., к.т.н., старш. викладач

23

4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВИБРАЦИОННОГО УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Жанар Батсайхан, к.т.н., Монголия, КОО «MCPCgr»

25

5. КОЛЕБАНИЯ ВИБРАЦИОННОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ВИБРОУПЛОТНЯЮЩЕЙ МАШИНЫ В
РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Жовтяк И.И., асистент

27

СЕКЦІЯ № ІІ
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
1. ОСОБЛИВОСТІ РУХУ КОНТАКТНОГО ВІДБИТКА ШИНИ КЕРОВАНОГО КОЛЕСА ПРИ ПОВОРОТІ
НА МІСЦІ
Денисенко Є.Р., магістрант, Бондарєв П.Ю., аспірант, Клімов Е.С., к.т.н., доц
2. ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНИХ АВТОМОБИЛІВ ПРИ ТРАНСФЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ
ОДНОВАЛЬНОГО БЕТОНОЗМІШУВАЧА ПРИМУСОВОЇ ДІЇ З ПОХИЛИМИ ЛОПАТКАМИ
Клімов О.Е., cтуд., Національний транспортний університет,
Кашкан О.В., студ., Школа готельного бізнесу BHMS, Люцерн, Швейцарія,
Клімов Е.С., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

29

30

3. ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Завязкін А.В., студ., Шапко С.В., к.т.н., доц.

31

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ ОБЕРТАННІ
ВАЛА ПАЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЯ
Максюк С.О., студ., Єлістратов В.О., к.т.н., доц.

32

5. ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛОСКОЇ КЕРМОВОЇ ТРАПЕЦІЇ АВТОМОБІЛЯ
Рягузов С.О., аспірант, Черненко С.М., к.т.н., доц., Харьков О.А.

33

6. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ДИСПЕРСНИМИ ЧАСТИНКАМИ
Стаднік В.М., студ., Черненко С.М., к.т.н., доц.

34

СЕКЦІЯ № ІІІ
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИДОБУТКУ БІОПАЛИВА ІЗ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ
Погребняк О. Ю., магістрант, Гученко М. І., д.т.н., проф.

35

2. АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ
Василякін А. С., магістрант, Славко О. Г., к.т.н., доц.

36

3

3. БАГАТОПОТОЧНІСТЬ ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ JAVA ДОДАТКІВ ДЛЯ ОС ANDROID
Вольський О. В., магістрант, Юдіна А. Л., старш. викладач

37

4. ОГЛЯД ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ МОВИ JAVASCRIPT
Шеврін В. В., студ.

38

5. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕЖАХ ВЕБ-ДОДАТКУ
Морозов Д.С., магістрант, Костенко П. П., к.т.н., доц.

39

6. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Потапенко Д. Д., магістрант, Славко О. Г., к.т.н., доц.

40

7. АНАЛІЗ ФУНКЦІАНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МОВИ PHP
Шеврін В. В., студ.

41

8. ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛІВОСТІ PHPQUERY – БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ПАРСИНГУ І ОБРОБКИ ВЕБСТОРІНОК
Синицин Д. Є., магістрант, Cидоренко В. М., к.т.н., доц.

42

9. (CMS) ПЛАТФОРМА WORDPRESS
AUTHENTICATION
Тараненко К.О., магістрант

42

ТА

ПЛАГІН

ДЛЯ

ЗАХИСТУ

KEYY

TWO

FACTOR

10. АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА РОЗРОБКА
МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ З ЕЛЕМЕНТАМИ AR НА ОСНОВІ РОЗПІЗНАВАННЯ МАРКЕРІВ ДЛЯ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Бутенко І. А., студ., Кабачок О. І., студ., Славко Г. В., к.т.н., доц.

43

11. АНАЛІЗ ФУНКЦІАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ WEB-ПОРТАЛУ
Шеврін В. В., студ., Залюбовська Ю. О., студ.

44

12. МОДЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА ОСНОВЕ УГЛУБЛЕННОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО И
СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО КОНТЕНТА В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Рычок Ю. С., студ., Кравченко С. А., студ., Сидоренко В. Н., к.т.н., доц.

45

13. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ВТОМЛЮВАНОСТІ ОЧЕЙ КОРИСТУВАЧА
Онищенко Ю.М., магістрант

47

14. FIREBASE: ОГЛЯД ОСНОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Залюбовська Ю. О., студ.

48

15. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Кучерява Д. Л., студ., Славко Г. В., к.т.н., доц.

48

16. РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКУ АВТОМАТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ АУТЕНТИЧНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОДІВ
МОВАМИ ПРОГРАМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ
Воробйов О. С., студ., Дерієнко Г. А., студ.

50

17. ОГЛЯД МЕТОДІВ INDOOR-НАВІГАЦІЇ
Залюбовська Ю. О., студ., Славко О. Г., к.т.н., доц.

52

18. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НАГРЕВА
ОТОПЛЕНИЕМ УМНОГО ДОМА НА ОСНОВЕ RANDOM FOREST
Гринев Д. С., магістрант, Сидоренко В. Н., к.т.н, доц.
19. ЛОКАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕРМІНІВ
Ситник А. М., студ.
4

В

СИСТЕМЕ

УПРАВЛЕНИЯ
53

54

20. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ ГРАФІВ
Онищенко Г.О., асистент
Таврійський державний агротехнологічний університет

55

СЕКЦІЯ № ІV
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ МАШИН І ТЕХНОЛОГІЙ
1. ВИРОБНИЦТВО БІМЕТАЛІЧНОГО ДРОТУ НА ОСНОВІ ЦИРКОНІЄВИХ КОМПОЗИТІВ
Шаповал О. О. 1) к.т.н., Кулинич В. Д. 1), інженер, доц., Дика Л. Е. 1), асистент Земляной А. А. 2), студ.
1)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2)
Національний авіаційний університет

59

2. СОХРАНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Горбач С. Н., студ., Зобенько А. А., магистрант, Дзекун Ю. В., асcистент, Драгобецкий В. В., проф., д.т.н.
3. АНАЛИЗ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ КОВКЕ ШАТУННОЙ
ШЕЙКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Клемешов Е. С., аспирант, Чухлеб В. Л., д.т.н.
Национальная металлургическая академия Украины
4. АНАЛИЗ СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИМПЛАНТОВ
Коноваленко А. О., магистрант, Пузырь Р. Г., д.т.н., доц.
5. INVESTIGATION OF THE CUTTING INFLUENCE ON THE ULTRA FINE-GRAINED TITANIUM
STRUCTURE
Krasylnyk S.1), master, Symonova A.1), PhD, docent, Kaptay G. 2), D.Sc.
1)
Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University, Ukraine
2)
University of Miskolc, Hungary
6. ОПТИМИЗАЦИЯ КАЛИБРОВКИ РОЛИКОВ ПРИ РАДИАЛЬНО-РОТАЦИОННОМ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОДЬЕВ КОЛЕС
Лелюх С. Н., аспирант, Дикая Л. Э., ассистент, Пузырь Р. Г., д.т.н., доц.

СПОСОБЕ

60

61

62

63

65

7. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАКУВАННЯ ГНУЧКИМ ІНСТРУМЕНТОМ
Любовський О. М., магістр, Пузир Р. Г., д.т.н., доц.

66

8. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗАГОТОВКИ
Писаренко Р. М. 1), магистр, Симонова А. А. 1), к.т.н., доц., Каркова М. 2), к.т.н.
1)
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Украина
2)
Институт технологи и бизнеса в Чешских Будийовицах, Чешская Республика

67

9. ИМПУЛЬСНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Погребной Р. В., магистрант, Гапон Е. С., магистрант,
Наумова Е. А., инженер, Драгобецкий В. В., проф., д.т.н.

69

10.
СВАРКА
ВЗРЫВОМ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ПЛАКИРУЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ ТИТАНА
Романец В. Н., студ., Гайкова Т. В., к.т.н., доц.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ЗАГОТОВОК

С

70

11. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСОВ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКОЙ
Тарасов М. Н., магистрант, Лактионов Е. В., магистрант
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

72

12. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВАЛКОВОЙ ШТАМПОВКИ
Щипковский Е. В. 1), соискатель, Пузырь Р. Г. 2), д.т.н., доц.
1)
OOO НПФ «Техвагонмаш», г. Кременчуг
2)
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

74

5

13. АНАЛІЗ ФОРМОЗМІНИ ОБИЧАЙОК З ВИСТУПОМ ПРИ РОЗКОЧУВАННІ ПРОФІЛЬОВАНИМ
БОЙКОМ
Косілов М. С., Герасіменко О. В., аспіранти
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
14. DEVELOPMENT OF THE VEHICLE BODY MATERIAL MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATION
OF KRAZ «SHREK» AND KRAZ «FIONA» MPVS ANTI-MINE RESISTANCE
L. Leontieva., M’sD student, S. Shlyk, PhD, Associate Professor, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
M. Karková, PhD., Deputy Head of Department, Institute of Technology and Economics in České Budějovice

75

77

СЕКЦІЯ № V
ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. ТРАДИЦІЙНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ ТРАНСПОРТНОЇ ТАРИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РИБИ-СИРЦЮ
Палій Д. В., магістрант, Загорянський В. Г., к.т.н., доц.

79

2. КОНТЕЙНЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОПСУВНИХ ВАНТАЖІВ
Марченко М. О., магістрант, Загорянський В. Г., к.т.н., доц.

80

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПУТЕМ ПАКЕТИРОВАНИЯ И КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ
ГРУЗОВ
Бугаев А. А., студ., Загорянский В. Г., к.т.н., доц.

81

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
Іваненко К.А., студ., Гайкова Т. В., к.т.н., доц.

82

5. ОРГАНІЗАЦІЯ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТРАНСПОРТОМ
Мартинюк Н. В., студ., Гайкова Т. В., к.т.н., доц.

83

ВАНТАЖІВ

АВТОМОБІЛЬНИМ

6. РОЗВИТОК ЗАСОБІВ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
Андреєв В. В., студ., Кір’янов О. Ф., к.т.н., доц.

84

7. СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТРАСПОРТНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Брага К. А., студ., Кір’янов О. Ф., к.т.н. доц.

85

8. МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО АВТОМОБІЛЯ
Линник М. О., Бугайов О. О., студ.

86

9. ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
Полтавець М. О., студ., Кір’янов О. Ф., к.т.н., доц.

87

10. СУЧАСНА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ АВТОТРАНСПОРТУ ПІДПРИЄМСТВ
Рак Є. О., студ.

88

11. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ НА ТРАНСПОРТІ
Лаврик В. В., студ.

89

12. ВРАХУВАННЯ ДОРОЖНІХ УМОВ ПРИ СТВОРЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Афонін М.О., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
13. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
Левченко Е.Н., студ., Столевич Т.Б., к.т.н., доц.
Одесский национальный политехнический университет
14. ПРИЛАДИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБЛІКУ ПАСАЖИРІВ У МАРШРУТНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ
ЗАСОБІ
6

90

91

93

Фурман О.О., Вовк Ю.В., Масьонков О.В., студ., Постранський Т.М., к.т.н., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
СЕКЦІЯ № VІ
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
1. РОЗРОБКА ТЕОРІЇ СТВОРЕННЯ ГІБРИДНИХ МОТОРІВ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ НА БАЗІ
ПНЕВМАТИЧНИХ НОСІЇВ
Шептуцов В.Ю., Майборода Д.І., студ., Яцина М.М., к.т.н., доц.

95

2. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕКУПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ В ГІБРИДНИХ
ДВИГУНАХ З БОКУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Шкуратько В.О., студ., Ченчева О.О., асистент, Яцина М.М., к.т.н., доц.

97

3. КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСІ ГАЛЬМУВАННЯ ТА РОЗГОНУ ТРАНСПОРТУ
Смірнов Р.Ю., Діхно Б.О., студ., Яцина М.М., к.т.н., доц., Саленко О.Ф., д.т.н., проф.

98

4. АНАЛІЗ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКСТРУДЕРІ 3 Д ПРИНТЕРУ
Орел В.М., к.т.н., старш. викладач, Нетесанний А.П., аспірант, Матвієнко Т.Є., студ., Алєксєєв О.А,
магістрант

100

5. ВИЗНАЧЕННЯ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ РІЖУЧОГО СТРУМЕНЮ ПІД ЧАС ВОДОКРИЖАНОГО
РІЗАННЯ
Головко М.М., магістрант, Клешко І.І., магістрант, Габузян Г.В.

101

6. ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ШАРУ ПРИ ГІДРОАБРАЗИВНОМУ РІЗАННІ
КАРБОН-КАРБОНОВИХ КОМПОЗИТІВ
Лашко Є.Є., асистент, Ковальчук Д.С., магістрант, Пролом А.С., магістрант

102

7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ТРІЩИН ПРИ ПРОЦЕСІ СВЕРДЛУВАННЯ КОМПОЗИТУ
Ченчева О.О., асистент, Кононенко Є.В., магістрант, Стаценко В.Д., магістрант

103

8. ОТРИМАННЯ ПРЕПРЕГІВ З КАРБОН-ВМІСНИХ ПРЕКУРСОРІВ НА 3D ПРИНТЕРАХ МЕТОДОМ
ПОЗДОВЖНЬО-ПОПЕРЕЧНОГО НАМОТУВАННЯ
Хорольська М.С., к.т.н., старш. викладач, Сухомлин В.О., магістрант, Скорик В.В., магістрант

104

9. ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬЦЕВИХ СИСТЕМ ПРИ ВОДОКРИЖАНОМУ РІЗАННІ
Безлатний Р.Ю., магістрант, Кузема П.О., магістрант, Ткачук В.В.

106

10. СУЧАСНІ ЕКСТРУДЕРІВ ДЛЯ 3D ДРУКУ НА FDM 3D ПРИНТЕРАХ
Орел В.М., асистент., Корцов М.І., магістрант, Момат В.В., магістрант

107

11. ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ІЗ КАРБОНОВМІСНИХ
МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ СТРУМИННО-АБРАЗИВНОГО РІЗАННЯ
Коваленко С.В., аспірант, Мельничук С.П., аспірант, Саленко О.Ф., д.т.н., проф.

108

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИРОБІВ,
ОТРИМАНИХ ЗАСОБАМИ 3-DДРУКУ ІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ АРМОВАНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Самусенко О.А., Титаренко О.М., аспірант, Орел В.М., к.т.н., старш. викладач, Саленко О.Ф., д.т.н., проф.

110

13. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗГИНАННЯ ГОФРОВАНОГО ЛИСТА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ
КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Кох А.К., аспірант
Донбаська державна машинобудівна академія

112

7

СЕКЦІЯ № VІІ
БУДІВНИЦТВО. ЗЕМЛЕУСТРІЙ. ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
1. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ
Брайко А.Г., студ., Хохлов О.Г., к.т.н., доц.

115

2. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Данко О.М., студ., Хохлов О.Г., к.т.н., доц.

116

3. О ДОСТОИНСТВАХ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
Ишамятова И.Х., аспирант, Хаметов Т.И., д.э.н., проф.

117

4. ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ КАР’ЄРНО-ВІДВАЛЬНИХ ЛАНДШАФТІВ
Івко А.В., учень, Міхно П.Б., к.т.н., старш. викладач
Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – ліцей» № 4

118

5. ДОЛИННО-РЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОВОЛЖЬЯ
Мельникова К.О., студ., Кульденова Е.Л., студ., Чурсин А.И., к.г.н., доц.

121

6. СТВОРЕННЯ САЙТУ З ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ АБІТУРІЄНТАМ, СТУДЕНТАМ ТА
ВИПУСКНИКАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕЛЕУСТРІЙ»
Петренко І.С., студ., Шелковська І.М., к.т.н., доц.

122

7. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ ЯК СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ
МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Набойщикова В.О., студ., Козарь В.І, к.т.н., доц.

124

8.
ЩОДО
ФОРМУВАННЯ
СТАЛИХ
АГРОЛАНДШАФТІВ
КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімьонова А.С., студ., Міхно П.Б., к.т.н., старш. викладач

125

ЦЕНТРАЛЬНОЇ

ЧАСТИНИ

9. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОСВОЄННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Скринник К.В., студ., Лашко С.П., к.г.н., доц.

125

10. ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА
Чурсин А.И., к.г.н., доц.

127

11. ВПЛИВ ВОДНИХ ТЕРИТОРІЙ НА АГРОЛАНДШАФТ
Волик А.М., студ., Василенко М.Г., старш. викладач

129

12. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ВИБУХОБЕЗПЕЧНОСТІ СИСТЕМ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЗВ’ЯЗКУ ТА
УПРАВЛІННЯ У ШАХТАХ, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ГАЗОМ
Агапова Е.М., студ., Колосюк В.П., д.т.н., проф., Чебенко В.М., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Колосюк А.В., к.т.н., доц., Донбаська академія будівництва і архітектури
13. АНАЛІЗ АГРОЛАДШАФТУ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Корольова Т. Ю., аспірант

8

130

132

СЕКЦІЯ № VІІІ
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
1. СОЦІО – ЕКОЛОГО – ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ (НА ПРИКЛАДІ
ПОЛТАВСЬКОГО ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНІВ
Потебна Д.В., Цюман О.О., студ., Солошич І.О., к.пед.н., доц., Некос А.Н., д.геогр.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
2. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМАТИКИ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ МАГНІТНОЇ ОЧИСТКИ
Сироватіна Н.Л., Масляник І.В., студ., Солошич І.О., к.пед.н., доц., Шведчикова І.О., д.т.н., проф.
Київський національний університет технологій та дизайну
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
3. ПРОБЛЕМА НАКОПИЧЕННЯ НІТРАТІВ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Курка А.В., студ., Алєксєєва Т.М., к.г.н., доц.

ЯК НАСЛІДОК

4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В
ЭКОСИСТЕМЕ
Черниш Є.Ю., к.т.н., докторант
Сумской государственный университет
5. ОЧИСТКА ПРОМИВНИХ СТІЧНИХ ВОД (НА ПРИКЛАДІ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ)
Лиско К.М., студ., Василенко Л.О., к.т.н., доц.
Київський національний університет будівництва та архітектури
6. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ З РОЗДІЛЬНИМ ЗБИРАННЯМ ТА ПЕРЕРОБКОЮ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ
ВТОРСИРОВИНУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Голиш О.М., студ., Ящук Л.Б., к.х.н., доц.
Черкаський державний технологічний університет
7. ЗАСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
Бондаренко І.В., здобувач
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»

134

135

136

137

139

140

140

8. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТПВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Буланова А.А., студ., Хандогіна О.В., старш. викладач
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

145

9. ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЛАУКОНІТУ
Гєнова А.В., студ., Бездєнєжних Л.А., к.т.н., доц.

146

10. ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛЬНИХ ВОД ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Мохонько А.М., студ., Дмитренко Т.В., к.т.н., доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
11. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ХЛИСТУНІВСЬКОГО
КАР’ЄРНОГО ЗАВОДУ
Одокієнко В.М., студ., Загоруйко Н.В.
Черкаський державний технологічний університет
12. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ОТРАСЛИ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
Руссу Д.О., магістр, Зацерклянный М.М., к.т.н., доц.
Одесская национальная академия пищевых технологий
13. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИКО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД СОЦІАЛЬНОКОМУНАЛЬНИХ ОБ’КТІВ
9

147

148

149

150

Дідик С. В., Венгер А.Р., Челядин Л.І., проф. кафедри хімії
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
СЕКЦІЯ № ІХ
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
1. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ В ПЕРЕДОВИХ ІНОЗЕМНИХ ФІРМАХ
Білик М.Ю., асистент, Божик Д.П., аспірант, Сокур М.І., проф.

153

2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ
Пащевська А. Р., студ., Мороз О. В., к.е.н., доц.

154

3. ПРОДАЖ
ТЮТЮНОВИХ
ОСОБЛИВОСТІ
Флакей. Т. В., студ.

ВИРОБІВ

НА

УКРАЇНІ:

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ

АСПЕКТ

ТА

156

4. СТАН РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кім У. В., студ., Збиранник О.М., старш. викладач

157

5. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЦЕС ЦІНОУТВОРЕННЯ НА
ПАТ «КВБЗ»
Пащевська А. Р., студ., Герасимчук В.В., старш. викладач

159

6. МАРКЕТИНГ-КІТ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ «УПАКОВКИ» ПІДПРИЄМСТВА
Залюбовська А. Ю., студ., Збиранник О. М., старш. викладач

160

7. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АГРОМАРКЕТИНГУ
Шатравка І. В., студ.

161

8. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Яришева Є.М., студ.

162

9. МАРКЕТИНГ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Плахотник Я. Д., студ.

163

10. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД В УКРАЇНІ: ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ
Курілов О.В., студ.

164

СЕКЦІЯ № Х
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ
1. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Панасенко Я.С., магістрант, Гришко Н.Є., к.е.н., доц.
2. ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Якимець Т.В., магістрант, Пирогов Д.Л., к.т.н., доц.

166

ВИРОБНИЧИХ

РЕСУРСІВ

3. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ 180ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шевчук Ю.В., асистент
4. INFLATION IN UKRAINE
Писаренко Н.Ю., студ., Скоробагатова Т.І., старш. викладач
5. АНАЛІЗ
СУЧАСНОГО
СТАНУ
ІННОВАЦІЙНОЇ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Ященко І.В., магістрант, Гришко Н.Є., к.е.н., доц.

10

167

168

170
ДІЯЛЬНОСТІ

НА

ПРОМИСЛОВИХ

171

6. АВІАБУДУВАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Недогібченко В.В., студ., Суханов М.І., к.т.н., доц.
Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба

172

7. КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Збиранник О.М.

174

8. МОТИВАЦІЯ РОБОЧОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Білик А.І., студ., Кришовський В.Л., студ., Гришко Н.Є., к.е.н., доц.

175

9. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
Ткач Т.П., Іщенко С.В., старш. викладач

176

10. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Горпенко К.Е., студ., Іщенко С.В., старш. викладач

177

11. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Пугачова Ю.О., студ., Іщенко С.В., старш. викладач

179

СЕКЦІЯ № ХІ
ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
1. ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ОПОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Половинко Т.С., магістрант, Сакун Л.М., к.е.н., доц.

180

2. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Лисич В.В., студ., Бабич А.О., студ., Різніченко Л.В., старш. викладач

181

3.МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО
МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Орлова К.О., студ., Різніченко Л.В., старш. викладач
Ganzha A., student, University of Economy in Bydgoszcz , Poland

УПРАВЛІННЯ

ДІЯЛЬНІСТЮ

182

4.ЗНАЧЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Вєлькін Б.О., студ., Буряк Є.В., к.е.н., доц.

182

5. ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ З ПАРАФІНУ
Чекіна І.Г., магістрант, Хоменко М.М., д.е.н., проф.

184

6. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Шаповалова М.А., магістрант, Хоменко Л.М., к.е.н., доц.

185

7. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Вєлькін Б.О., студ., Мажаренко К.П., старш. викладач

186

8.ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Половинко Т.С., магістрант, Семеніхіна В.В., старш. викладач

ДІЯЛЬНОСТІ

В

СИСТЕМІ

187

9. БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ
Новожилова Я. І., магістрант, Дорожкіна Г. М., к.е.н., доц.

189

10. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Гарбуз А. С., студ., Сакун Л.М., к.е.н., доц.

190

11. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Павлова О.О., студ., Вєдєніна Ю. Ю., к.е.н., доц., Сухомлин Л.В., к.т.н., доц.

191

11

СЕКЦІЯ № ХІІ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
1. ВИКОРИСТАННЯ ГЕРУДОТЕРАПІЇ В СФЕРІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Супріган Т. А., студ., Ліхоносова Г.С., к.е.н., доц.

192

2. НОВІТНІ ПОСЛУГИ В ГАЛУЗІ РЕКРЕАЦІЇ
Яценко А.В., студ.

194

3. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Рижак А.І., студ., Труніна І.М., д.е.н., проф.

194

4. РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКСКУРСОВОДІВ
Черниш Р.О., студ., Загорянська О.Л., к.е.н., доц.

195

5. ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Келебай Христина, студентка ЧНУ імені Юрія Федьковича, Нєвєнченко А.І., к. георг. н, доц.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

196

6. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІСТОРИЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ГЕРОЯ АТО ВАДИМА
ПУГАЧОВА)
Костик Д.О., Пермякова В.А.
Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - різнопрофільна гімназія»
№ 5 імені Т.Г. Шевченка

198

СЕКЦІЯ № ХІІІ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ
1. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Заболотній І.А., студ., Вірбулевська О. В., старш. викладач

200

2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Капленко Т.С., студ., Ховрак І.В., к.е.н., доц.

201

3. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Костогриз А.В., студ., Ткаченко І.В., старш. викладач

202

4. РОЛЬ ПДВ У ФОРМУВАНІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Кобеняк С. О., студ., Глухова В. І., к.е.н., доц.

203

5. ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТЬ «ГРОШІ», «КОШТИ»
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
Куренна О.О., студ., Онищенко О.В., к.е.н, доц.

ТА

«ГРОШОВІ

КОШТИ»:

ВІДМІННОСТІ

ТА

204

6. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ
СТАНДАРТАМИ
Леуська С.М., студ., Ткаченко І.В., старш. викладач

206

7. ЧИННИКИ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ НА ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА
Олійник Є.В., к.е.н., старш. викладач, Набок Т.А., старш. викладач

207

8. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ І
АНАЛІЗУ
Олійник Є.В., к.е.н., старш. викладач, Набок Т.А., старш. викладач

208

9. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРИБУТОК»
Пінчук А.О., студ., Авраменко О.І., старш. викладач

209

10. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

210

12

Рожкова В.О., студ., Авраменко О.І., старш. викладач
11. ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ АГЕНТСЬКИХ КОНФЛІКТІВ
Синято А. О., студ., Циган Р. М., старш. викладач

211

12. КАСТОМІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ
Кузів О. А., студ., Ховрак І. В., к.е.н., доц.

213

13.ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЙОГО ІНФОРМАТИВНОСТІ
Циган К.А., студ., Циган Р.М., старш. викладач

214

14. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ
Шахмаєва А.О., студ., Онищенко О.В., к.е.н., доц.

215

СЕКЦІЯ № XIV
АКТУАЛЬНІ ЛОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК
1. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Оренштейн О. Є., студ., Саранча В. І., к.і.н., доц.

217

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Анастасьєва І.А., практичний психолог
Кременчуцький дошкільний навчальний заклад № 63

218

3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ НАСТАНОВИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РЕКЛАМИ КОСМЕТИЧНИХ
ЗАСОБІВ
Воржева І.В., студ., Шишко А.В., к.п.н., доц.

220

4. РОЛЬ ГАЗЕТНОГО РЕДИЗАЙНУ У СУЧАСНІЙ ВИДАВНИЧІЙ ПРАКТИЦІ
Вауліна А. С., студ.

221

5. ЕЛЕКТРОННІ АРХІВИ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ
Зінченко А. О., студ., Крот В. О., доц.

222

6. СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Милованова А. Р., студ., Літвінова О. В., к. психол. н., доц.

223

7. ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ. ШКОЛА МОНУМЕНТАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВ
Плахотна С.В., студ., Осадчий В.В., старш. викладач

224

8. ГОНЧАРНЕ МИСТЕЦТВО ПОЛТАВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Русова О. Р., студ., Осадчий В. В., старш. викладач

225

9.
ПЕРЕДУМОВИ,
СУТНІСТЬ
І
ЗНАЧЕННЯ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ЮРИСДИКЦІРОЗВИТКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Саржовська І. І., студ.

СУДІВ

ЗАГАЛЬНОЇ

227

10. МОНУМЕНТАЛЬНІ ПАМ'ЯТНИКИ КРЕМЕНЧУКА
Осадчий І. В., студ., Осадчий В. В., старш. викладач

229

11. К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЗАУПОКОЙНОГО КУЛЬТА В ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
Котлярова К. Г., студ, Литвиненко Д.А., к.и.н., доц.

230

12. КОРПУСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ
Асельдерова К. Ю., cтуд., Кожемяченко Н. В., старш. викладач

233

13

13. ПРОБЛЕМА ДЕКОДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ
Блінова О.В., студ., Чрділелі Т. В., к. філол. н., доц.

234

14. ЛІНГВО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю
Чічканова А., студ.

235

15. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ
Меньков В. О., студ.

236

16. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРБУЛІНГУ ЯК ФОРМИ ІНТЕРНЕТ-ЗЛОЧИНІВ
Михайлик Ю. О., студ., Беспарточна О.І., доц.

237

17. ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО ОКАЗІОНАЛІЗМУ В КАНВІ РОМАНУ- АНТИУТОПІЇ
Панасенко Ю.В., студ., Артеменко Ю. О., к.ф.н., старш. викладач

239

18. СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
П’ятенко А.О., студ.

240

19. ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ФІЛЬМІВ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
Рибас О. С., студ., Артеменко Ю. О., к.ф.н., старш. викладач

241

20. АНЕКДОТ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ГУМОРИСТИЧНОГО ТЕКСТУ
Серьогіна К. М., студ., Артеменко Ю. О., к.ф.н., старш. викладач

242

21. ДОПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Щербина Є. В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач

244

22. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА ОСОБИСТІСТЬ
Слабко Д.С., студ., Беспарточна О.І., доц.

245

23. ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЕМФАТИЧНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Слабко Д.С., студ., Чрділелі Т.В., доц.

247

24. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРАВОВОГО ЄВРОЛЕКТУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Терещенко Н. В., студ., Кучеренко І.В., старш. викладач

248

25. ДО ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ: ПОШУК СТРАТЕГІЇ
Юрчак К.О., студ., Шульженко Ю.М., старш. викладач.

249

26. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ
Ларіонова Я.О., студ., Латишева В.В., к.ю.н., доц.

250

27. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ ЗАКОНОДАВСТА БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Почтовюк К.А., студ., Литвиненко Д.А., к.і.н, доц.

251

28. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКИХ
СТУДЕНТІВ
Матвієць О.Д., студ., Прилипко В. М., викладач

251

29. НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМИ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
Ткаченко А.П., студ., Прилипко В. М., викладач

252

30. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРМАНЕНТНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ЗАСОБУ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
Шаповал Я.В., студ., Латишева В.В., к.ю.н., доц.

253

31. ФЕНОМЕН ОПІШНІ
Гордійчук А. О., студ., Маслак В. І., проф.

254

14

32. ІСТОРІЯ ХВОРОБИ ЯК ДОКУМЕНТ: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ
Гаєвська О. В., студ., Бутко Л. В., к.філол.н., доц.
33.
ПРИНЦИПИ
ФОРМУВАННЯ
СТАТИСТИЧНОЇ
ЯКОСТІ СТАЛОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
Корепанов О. С., студ., Лазебник Ю. О., доц.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

255

ОСНОВИ

ДЛЯ

ВИМІРЮВАННЯ

256

34. ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ І СТИЛІСТИЧНИХ НОРМ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ
Мартиненко Ю.С., студ., Алексеєнко Н.М., к.ф.н., доц.

258

35. ПІДХОДИ ДО ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Михайлик Ю. О., магістрант, Чрділелі Т.В., доц.

260

36. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ
Семенова О., студ.

261

37. АНАЛІЗ ПОЛІСЕМІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ НА ПРИКЛАДІ ДІЄСЛОВА GET
Цебрієнко В. В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач

262

38. ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
КОМУНІКАЦІЇ
Шуліка І. А., студ.

264

39. ПСИХОЛІНГВІСТИКА, СОЦІОЛІНГВІСТИКА ТА КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ
НАПРЯМИ МОВОЗНАВСТВА
Єгорченко І.О., студ., Скоробогатова Т.І., старш. викладач

265

40. ДОСВІД РОБОТИ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Зінченко А. О., студ., Маслак В. І., д.і.н., проф.

266

41. КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ НАТАЛІЇ ЮЗЕФОВИЧ
Карлик К. І., студ., Ігнатьєва В. В., асистент

267

42. ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЯК
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ
Медведєва Ю. В., студ., Некос А. Н, д-р. геогр. наук, проф.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Сироватіна Н. Л. студ., Солошич І. О., канд. пед. наук, доц

УМОВА

ФОРМУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ

268

43. АЛІМЕНТИ ЯК ОБОВ’ЯЗОК БАТЬКІВ
Синяк Д. О., студ.

270

44. ХАРКІВСЬКА ШКОЛА ДИЗАЙНУ
Луніна М.В., студ., Ігнатьєва В.В., асистент

271

СЕКЦІЯ № ХV
ЕКОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. ПРОБЛЕМИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЛУБЕНСЬКОГО МОЛОКОЗАВОДУ
Скоблюк А.А., студ., Мазницька О.В., к.т.н., доц.

273

2. ОСОБЛИВОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЙОГУРТУ НА ТОВ «ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Щербак К.О., студ., Мазницька О.В., к.т.н., доц.

274

3. ВИКОРИСТАННЯ СО2-ЕКСТРАКТУ ЛАВАНДИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО СИРУ
Шкарбан А.І., студ., Никифорова О.О., старш. викладач

275

15

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОДУКТІВ БІОТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ БІОМАСИ ОПАРИШІВ
Чемерис М. В., студ., Пасенко А. В., к.т.н., доц.

276

5. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ХЛІБА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕЛЕНОГО ЛАВРОВОГО
ЛИСТЯ (LAURUS NOBІLІS L)
Гонтар О. Ю., студ., Никифорова О.О., старш. викладач

277

6. ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ОДЕРЖАННЯ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ З БІОМАСИ СИНЬО-ЗЕЛЕНИХ
ВОДОРОСТЕЙ
Цимбал І.І., студ., Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.

278

7. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ З ФРУКТОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ
Каминіна М. Ю, студ., Пасенко А. В., к.т.н., доц.

280

8. PROSPECTS FOR THE USE OF ANTIOXIDANTS IN THE FOOD INDUSTRY
Dudka G. Y., stud., Novokhatko O. V., PhD

281

9. МОЖЛИВОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОДЕРЖАННЯ ЧАЙНИХ НАПОЇВ,
ВІТАМІНАМИ ГРУПИ В ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ MEDUSOMYCES GISEVII LINDAU
Дудник О. В., студ., Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.

ЗБАГАЧЕНИХ

282

10. РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЧЕРВОНОГО ВИНА З ДОДАВАННЯМ ГРАНАТА
Лещенко А.С., студ., Наухатько Д.П., студ., Сакун О.А., к.т.н., старш. викладач

284

11. БІОТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОГО ЦУКРУ
Машталір Л. М., студ., Пасенко Д. В., студ.

285

12. БІОТЕХНОЛОГІЯ ПИВОВАРІННЯ З ДОДАВАННЯМ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ШАВЛІЇ
Наухатько Д.П., студ., Лещенко А.С., студ., Сакун О.А., к.т.н., старш. викладач

286

13. ВЛИЯНИЕ НА БИОТУ ФОРМАЛЬДЕГИДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Привалова В. Ю., студ., Пасенко Д. В., студ.

287

14. ПОЛІМЕРИ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Пісьменнікова Т.С., магістрант, Пасенко Д.В., студ., Пасенко А.В., к.т.н., доц.

288

15. ОТРИМАННЯ БІОПАЛИВА ІЗ КРОХМАЛЕВМІСТНОЇ СИРОВИНИ
Кульбачко А.Б., магістрант, Новохатько О. В., к.х.н., доц.

289

16. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО АГРОГОСПОДАРСТВА
Ритченко Ю.В., магістрант, Новохатько О.В., к.х.н., доц.

290

17. ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТУЧНОГО ДОБОРУ ПРИ СТВОРЕННІ МОРОЗОСТІЙКИХ СОРТІВ ТОМАТІВ
Шендрик В. С., студ.

291

18. ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА МАРКЕТИНГ БЕЗГЛЮТЕНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Склярова Л., студ., Чернікова О.Ю., старш. викладач
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

292

19. ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛКОВО-ВІТАМІННИХ КОМПЛЕКСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
СЕКТОРІ
Шкарбан Н.В., студ., Никифорова О.О., старш. викладач
20. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА В УМОВАХ МІНІ-ВИРОБНИЦТВ
Микуляк О.І., студ., Омельченко А.І., студ., Остахова Н.О., студ., Кучерява В.А., асистент,
Рогозинський М.С., к.б.н., доц.
Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
21.

АНАЛИЗ

МЕТОДОВ

ПРОВЕДЕНИЯ

РЕМЕДИАЦИИ
16

ПОЧВ

ЗАГРЯЗНЕННЫХ

293

294

295

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ ПЕСТИЦИДАМИ
Мусиенко О.Г., Ефремова А.А.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
22. РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У КРЕМЕНЧУЦІ В КІНЦІ ХVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Тур А. А., студ.
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

296

СЕКЦІЯ № XVI
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
1. ВПЛИВ ПРОГРАМИ «БЕБІ ЙОГА» НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Бедер М., студ., Лошицька Т.І., к.ф.к.с., доц.

298

2. КОРЕКЦІЯ МОРФОЛОГІЧИХ ПОКАЗНИКІВ ТІЛА ЖІНОК ПЕРШГО
ФІТНЕСУ
Бредун Ю.С., студ., Лошицька Т.І., к.ф.к.с., доц.

299

ЗРІЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ

3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ
ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКЛЬНОГО ВІКУ
Бутова Т.В., студ., Сорокіна С.О., старш. викладач

300

4. КОРЕКЦІЯ МАСИ ТІЛА З ПОРУШЕННЯМ ОБМІНУ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Бєлоусов С. В., студ. Гуменний В. С., к.ф.к.с., старш. викладач

302

5. ВПЛИВ ФІТНЕС-ЗАНЯТЬ КАРДІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
Сидоренко В. С., студ. Лошицька Т.І., к.ф.к.с., доц.

303

6. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ГІПЕРТОНІЇ
ПЕРШОГО СТУПЕНЯ У ОСІБ ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ
Катенкарь А. С., студ. Біліченко О. О., к.ф.к.с., старш. викладач

304

7. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Кліндухова Ю.Ю., студ.

306

8. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДІВЧАТ 15–17 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ
СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ
Омельченко К., студ.

308

9. ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ
ХРЕБТА ОСІБ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ
Орлик С.В., студ.

309

10. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ
МІОКАРДА НА ЕТАПІ ОДУЖАННЯ
Бондарчук В. Р., студ., Біліченко О. О., к.ф.к.с., старш. викладач

311

РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІНФАРКТІ

11. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТРОЗАХ
Кобка Б. В., студ., Біліченко О.О., к.ф.к.с., старш. викладач

313

12. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЗАКРИТИХ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМАХ НА
ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ЕТАПІ
Моргун Б. М, студ., Луценко Б.О., Антонова О.І., к.б.н., доц.

315

13. ПРОГРАМИ ЗМІЦНЕННЯ М’ЯЗОВОГО КОРСЕТУ, ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ У ДІТЕЙ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Павлюк В.О., студ., Гуменний В.С., к.ф.к.с., старш. викладач

317

14. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІНСУЛЬТАХ У ЛІКАРНЯНИЙ ПЕРІОД

318

17

Шеремета О.В., студ., Антонова О.І., к.б.н., доц.
15. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ДЗЮДО У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З
ХЛОПЧИКАМИ 13 – 14 РОКІВ
Шульц Ю., студ.

320

16. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Яструбова А. О., студ.

321

18

СЕКЦІЯ № I
ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНІ ТА БУДIВЕЛЬНI МАШИНИ
РОЗРОБКА ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БЕТОННИХ БЛОКІВ
Жанар Батсайхан, к.т.н., Монголия, КОО «MCPCgr»
Калач І.В., магістрант, Маслов О.Г., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У даний час необхідним є створення простих, мало енергоємних і високоефективних вібраційних
машин, призначених для формування бетонних блоків з негайною їх розпалубкою. Існуючі вібраційні машини,
у вигляді вібраційних пресів, самохідних віброущільнюючих пристроїв або віброплощадок мають складну
конструктивну будову і підвищену енергоємність. Тому актуальним завданням є створення ефективної
вібраційної машини, що забезпечує формування бетонних блоків з жорстких і наджорстких бетонних сумішей і
має просту конструкцію і низьку металоємність. Встановлено, що фізико-механічні характеристики
ущільнюваного середовища багато в чому визначають поведінку динамічної системи вібраційної машини
істотно впливають на визначення її основних параметрів і режимів вібраційного процесу ущільнення. На
характер коливань вібраційної машини, яку використовують для формування бетонних блоків з негайною
розпалубкою, а також на ефективність ущільнення формованих виробів великий вплив мають фізико-механічні
характеристики ущільнюваного середовища. Саме правильний облік всіх рушійних сил і сил опору дозволяє з
достатнім ступенем точності встановити закономірність вібраційного процесу ущільнення бетонної суміші,
визначити раціональні параметри вібраційної установки, конструкція якої представлена на рис. 1.
У складі вібраційної машини є форма без дна, у якій (1) – поздовжні та (2) – поперечні борти. У верхній
частині зовнішньої сторони форми жорстко закріплені поздовжні (3) і поперечні (4) куточки. Вісь (6), як
сполучний елемент зі знімним вібраційним пристроєм, змонтована у провушинах (5), які жорстко прикріплені
до поздовжніх (1) стінок форми. У пристрої кронштейн (7) з трапецеїдальними захватами осі 6 з’єднано з
підвібраторною опорою, що складається зі стійки (8) і опорної плити (9), на якій закріплений віброзбуджувач
коливань (10). Опорна плита (9) встановлена на амортизаторах (11). У нижній частині форми до куточків (12)
прикріплені герметизуючі гумові елементи (13). Робота вібраційної машини здійснюється таким чином. На
рівну поверхню (14) встановлюють форму без дна, яка потім заповнюється бетонною сумішшю (15). Знімний
вібраційний пристрій за допомогою трапецеїдальних захватів кронштейна (7) з’єднується з формою.
Включається віброзбуджувач коливань (10). Під його дією форма здійснює складний рух, переміщаючись в
горизонтальній площині в поздовжньому і поперечному напрямках, а також здійснюючи крутильні коливання
навколо вертикальної осі, що проходить через центр ваги вібраційної установки. Унаслідок цього суміш, що
знаходиться у складному напружено-деформованому стані, через руйнування внутрішніх зв’язків переводиться
у тіксотропний. Після закінчення процесу формування знімний вібраційний пристрій виводять з дотику з віссю
форми і відводиться в сторону. Потім форма переміщається вертикально вгору, відділяється від сформованого
бетонного блоку і переставляється в нове робоче положення.
Для вивчення закону руху всіх елементів вібраційної машини, що взаємодіють з бетонною сумішшю,
розглянемо дію сил, представлених на рис. 1. Вимушуючу силу Q , що генерується віброзбуджувачем кругових
коливань (10) розкладемо на дві складові: поздовжню – Q sin t , спрямовану по координатній вісі Y , і
поперечну Q cos t , спрямовану в напрямку координатної осі X . Під дією цих двох зовнішніх сил
відбуватимуться коливання форми з бетонною сумішшю, яки можна описати наступною системою рівнянь:
– рух центра ваги вібраційної машини в поздовжньому напрямку, тобто в напрямку координатної осі Y :
d2y

dy
 (c1  cb1 ) y  Ftr  Q sin t ;
(1)
dt
dt
– рух центра ваги вібраційної машини в поперечному напрямку, тобто в напрямку координатної осі X :
(m  mb1 )

d 2x

 (b1  bb1 )

r
dx
 (c2  cb 2 ) x  Ftr  Q f1 cos t ;
(2)
d
dt
dt
рух навколо вертикальної осі Z , що проходить через центр ваги вібраційної машини:

(m  mb 2 )

–

2

2

r
d
(3)
 (k1  k b )  M tr  [Qr  Q (d1  l ) f1 ] cos t ,
d
dt
dt
де m – маса вібраційної машини; y – переміщення центру ваги вібраційної машини в поздовжньому
напрямку, тобто в напрямку координатної осі Y ; x – переміщення центру ваги вібраційної машини в
поперечному напрямку, тобто в напрямку координатної осі X ; c1 та b1 – жорсткість і коефіцієнт непружного
опору амортизаторів в напрямку координатної осі Y ; c 2 та b2 – жорсткість і коефіцієнт непружного опору
амортизаторів в напрямку координатної осі X ;  – кутовий зсув вібраційної машини щодо вертикальної осі

(J  J b )

d 2

 (b2  bb 2 )

2

 (n1  nb )
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Z ; Q – амплітуда вимушених коливань віброзбуджувача кругових коливань; J – момент інерції вібраційної

машини щодо вертикальної осі Z ; k1 і n1 – коефіцієнти жорсткості і непружного опору амортизаторів щодо
вертикальної осі Z ; mb1 – наведена (приєднана) маса бетонної суміші, при її взаємодії з торцевими стінками
форми; mb 2 – наведена (приєднана) маса бетонної суміші, при її взаємодії з бічними стінками форми; cb1 і bb1
– жорсткість і коефіцієнт непружного опору ущільнюваної бетонної суміші в напрямку координатної осі Y ;
cb2 і bb2 – жорсткість і коефіцієнт непружного опору ущільнюваної бетонної суміші в напрямку координатної
осі X ; J b – приведений момент інерції ущільнюваного шару бетонної суміші щодо вертикальної осі Z ; k b і

nb – коефіцієнти крутної жорсткості і непружного опору ущільнюваного бетонного шару щодо вертикальної
осі Z ; L – довжина виробу, що формується; r – відстань від осі вала віброзбуджувача коливань до осі
шарнірно-зчленованого з’єднання; d1 – відстань від осі шарнірно-зчленованого з’єднання до передньої
торцевої стінки форми; l – відстань від передньої торцевої стінки форми до центра ваги вібраційної машини;
Ftr – сумарна сила кулонового тертя між основою та формою, а також між основою і бетонною сумішшю; M tr
– сумарний момент сил кулонового (сухого) тертя між формою та основою, а також між бетонною сумішшю і
основою.

Рисунок 1 – Розрахункова схема вібраційної машини для формування бетонних блоків
Проведені дослідження на підставі отриманих рішень системи рівнянь руху вібраційної машини
дозволяють визначити закони руху поздовжніх і торцевих стінок форми, що взаємодіють з ущільнюваної
бетонної середовищем в нормальному напрямку, встановити раціональні параметри вібраційного машини і
режими вібраційного впливу на ущільнювану середу.
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РОЗРОБКА ОДНОВАЛЬНОГО БЕТОНОЗМІШУВАЧА ПРИМУСОВОЇ ДІЇ З ПОХИЛИМИ ЛОПАТКАМИ
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Створення змішувачів примусової дії [1] для приготування бетонних сумішей, що поєднують в собі
високі показники продуктивності і якості суміші, що готується з його простотою конструкції і порівняно з
малими значеннями металоємності і енергоємності, є важливим народногосподарським завданням. При цьому
важливу роль в розробці бетонозмішувачів нового класу є впровадження в процес перемішування нових
ефектів, які забезпечують підвищення якості приготування жорстких і наджорстких бетонних сумішей з
низькою енергоємністю.
Зниження енергоємності одновальних бетонозмішувачів примусової дії [2-3], призначених для
приготування жорстких і наджорстких бетонних сумішей можна досягти шляхом зміни конструкції робочого
органу. При проведенні досліджень встановлено [3], що в процесі повороту лопаток від нульового
(горизонтального) положення до виходу в вільну зону коефіцієнт опору бетонної суміші перемішування не
залишається постійним, а змінюється по деякому експоненціальному закону в залежності від кута повороту
лопатевого вала, фізико-механічних характеристик бетонної суміші, геометричних розмірів лопатки і корпусу
змішувача [4]. Значно впливають на ефективність перемішування кут нахилу і геометричні розміри
периферійних лопаток, що дозволяють при певних значеннях зменшити сили опору перемішування і зменшити
потужність приводу, спростити конструкцію бетонозмішувача.
На рис. 1 представлений одновальний лопатевий змішувач з похилими периферійними лопатками. Він
включає змішувальний барабан 1, всередині якого за допомогою підшипникових опор 2 і 3, винесених за межі
корпусу, встановлено центральний лопатевий вал 4. На лопатевому валу 4 жорстко закріплені центральні
лопатки 5 і їх робоча поверхня розташована під кутом  2 =600 до осі вала. На кінцях центральних лопаток 5
жорстко закріплені периферійні лопатки 6 і їх робоча поверхня розташована під кутом  1 =300 до осі вала.
Одночасно робочі поверхні периферійних лопаток 6 нахилені вперед на кут  1 =26 – 300 (рис. 2). Центральні
лопатки 5 також виконують функцію стійок для периферійних лопаток 6. В результаті утворено дві
переривчасті гвинтові лінії: одна з периферійних лопаток 6 для транспортування суміші по периферії барабана
в зону вивантаження, а інша з центральних лопаток 5 для транспортування суміші по центру змішувача в
зворотному напрямку. У торця барабана змішувача встановлені відбійні лопаті 7. Заслонка 8 перекриває
розвантажувальної отвір. На обичайці і торцях корпусу змішувача закріплені бронелисти 9 і 10. Центральні 5 і
периферійні 6 лопатки рівномірно розташовані по довжині змішувача. Лопатевий змішувач з'єднується з
приводом за допомогою напівмуфти 11.
Робота змішувача здійснюється наступним чином. Включають привод і попередньо отдозовані
мінеральні матеріали і воду завантажують в барабан змішувача 1. При обертанні вала лопаті інтенсивно
перемішують суміш, одночасно переміщаючи її по двом протилежно спрямованим потокам: в центральній
частині і по периферії. Центральні лопатки 5 переводять суміш у зважений стан і у вигляді центрального потоку
переміщують її в поздовжньому напрямку до задньої торцевої стінці корпусу. Периферійні лопатки 7
створюють периферійний обертовий потік суміші і одночасно переміщують її в поздовжньому напрямку до
передньої торцевої стінки корпусу.
В результаті теоретичних досліджень, виконаних за методикою, викладеною в роботі [4], була отримана
апроксимуюча залежність, що описує зміну сил опору в процесі перемішування:
K s  K s 0 k z2 e 1 (1 
2

R  0,5h
sin 2 k1 ) ,
R

(1)

де K s 0 – коефіцієнт опору перемішування суміші при  =0; k z – відносний коефіцієнт завантаження
змішувача бетонною сумішшю,

k z  Vz Vz 0 ;

(2)

V z – об`єм суміші, яка перемішується; V z 0 – об`єм бетонної суміші, яка перемішується при коефіцієнті
заповнення корпусу змішувача k zb =0,5; R – радіус обичайки корпусу змішувача; h – висота лопатки; k1 = 1,5.
1  a1 f1  a 2 f 2 k z ;

(3)
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де f 1 – коефіцієнт тертя переміщуваного лопаткою ядра ущільнення об обичайку корпусу змішувача; f 2 –
коефіцієнт внутрішнього тертя суміші яка перемішується; a1 и a 2 – коефіцієнти апроксимації;
повороту лопатевого валу.

Рис. 1. Загальний вигляд бетонозмішувача примусової дії з похилими лопатками

–

кут

Рис. 2. Вид А на рис. 1

Аналіз наведених теоретичних і експериментальних даних показує, що найбільші сили опору у
бетонної суміші виникають при обертанні лопатки в діапазоні від 5…100 до 90…1000 при відліку від
горизонтального положення. Пік значень коефіцієнту опору досягається в положенні лопатки в діапазоні від 300
до 650.
Проведені експериментальні дослідження повністю підтвердили теоретичні положення і висновки про
доцільність використання лопаток з робочою поверхнею, відхиленою від радіального напрямку на кут 26 0, в
складі робочих органів, які використовуються для переміщування суміші. Було встановлено, що раціональним є
використання лопаток висотою h = 65,2 мм при радіусі обичайки корпусу змішувача R = 300 мм, і висотою h =
96,8мм при радіусі обичайки корпусу змішувача від R = 300 мм до R = 500 мм.
При розробці цих бетонозмішувачів були враховані вимоги, що дозволяють створити
високопродуктивні та високоефективні, надійні в роботі машини, які забезпечують якісне приготування
пластичних і жорстких бетонних сумішей, жорсткістю від 30 до 90 с, і мають порівняно низьку енергоємність і
малу металоємність.
ЛІТЕРАТУРА
1. Борщевский А. А. Механическое оборудование для
производства
строительных
материалов и изделий / А.А. Борщевский, А.С. Ильин – М.: Высш. шк.1987. – 368 с.
2. Маслов А. Г. Разработка одновальних бетоносмесителей принудительного действия / А.
Г.Маслов, Ю.С. Саленко // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – Вип. 23, Т. 2. – С.
9–15.
3. Маслов А . Г.
Определение
коэффициента
сопротивления
на наклонную лопатку
бетоносмесителя принудительного действия / А.Г. Маслов, Ю.С. Саленко // Вісник Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 4 (69). – С.
101–106.
4. Маслов А. Г. Определение
основных параметров одновального бетоносмесителя с
наклонными периферийными лопатками / А.Г. Маслов, Ю.С. Саленко // Вісник Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (79). – С. 97–104.

22

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГИБОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА ПРИ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЯХ В СЛУЧАЕ
ТОРЦЕВОГО РАСПОЛОЖЕНИИ ПЛАНЕТАРНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ
Сытник М.В., студ., Вакуленко Р. А., к.т.н., старш. преподаватель
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
В случае торцевого расположения планетарного вибровозбудителя колебаний на виброплощадке, ее
рабочий орган совершает кроме поперечных и продольных колебаний также и изгибные. Их влияние может
привести к значительным увеличениям амплитуд колебаний рабочего органа.
Возмущающие изгибающий момент M y (t ) и поперечная сила Q y (t ) , генерирующие изгибные
колебания виброплощадки в плоскостях XOZ и XOY , изменяются по гармоническому закону

М y (t )  M 0y cost 

.
Q y (t )  Q y0 sin t 


(1)

В соответствии с (1) решение дифференциальных уравнений вынужденных изгибных колебаний
рабочего органа виброплощадки в установившемся режиме колебаний [1] будем искать в виде

z ( x, t )   z ( x) cost 
.
y ( x, t )   y ( x) sin t 

(2)

Подставляя решение (2) в уравнения изгибных колебаний, получим

 zIV ( )  r14 z ( )
 yIV

(3)


( )  r24 y ( ) 

.

Тут приняты такие обозначения:
2 4
2 4
d( )
x

4 m l
4 m l
() 
,   , r1 
, r2 
.
d
l
( EI )1
( EI ) 2

Решениями уравнений (3) будут

 z ( )  A1S1 ( )  A2T1 ( )  A3U1 ( )  A4V1 ( ) 
 y ( )  B1S 2 ( )  B2T2 ( )  B3U 2 ( )  B4V2 ( )

где

(4)

S1 ( ), S 2 ( ), T1 ( ), T2 ( ), U1 ( ), U 2 ( ), V1 ( ), V2 ( ) – балочные функции А. Н. Крылова.

После подстановки решений (2) в граничные условия при учете конкретного вида загрузки (1) и
выполнив преобразования, получим следующие уравнения



f 2 [ A1S1 (r1 )  A2T1 (r1 )  A3U1 (r1 )  A4V1 (r1 )] 


 r13 [ A1T1 (r1 )  A2U1 (r1 )  A3V1 (r1 )  A4 S1 (r1 )]  0, ,

k 2 r1[ A1V1 (r1 )  A2 S1 (r1 )  A3T1 (r1 )  A4U1 (r1 )] 

 r12 [ A1U1 (r1 )  A2V1 (r1 )  A3 S1 (r1 )  A4T1 (r1 )]  q1 y  


(5)



f 4 [ B1 S 2 (r2 )  B 2 T2 (r2 )  B3U 2 (r2 )  B 4V2 (r2 )] 




y
 r23 [ B1T2 (r2 )  B 2U 2 (r2 )  B3V2 (r2 )  B 4 S 2 (r2 )]  p1 ,,

k 4 r2 [ B1V2 (r2 )  B 2 S 2 (r2 )  B3T2 (r2 )  B 4U 2 (r2 )] 

2
 r2 [ B1U 2 (r2 )  B 2V2 (r2 )  B3 S 2 (r2 )  B 4T2 (r2 )]  0 

(6)

f1 A1  r13 A4  0, k1r1 A2  r12 A3  0,

f 3 B1  r23 B 4  0, k 3 r2 B 2  r22 B3  0,
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4
4
4
4 
k1   1  n11r1 , k 2   2  n2 2 r2 , k 3   3  n1 3 r1 , k 4   4  n2 4 r2 ,


n1  m1 ml , n2  m2 ml , 1  с1z l 3 ( EI )1 ,  2  с 2 z l 3 ( EI )1 ,

 3  с1 y l 3 ( EI ) 2 ,  4  с 2 y l 3 ( EI ) 2 , 1  ( 1 l ) 2 ,  2  (  2 l ) 2 ,
.

 3  ( 1 l ) 2 ,  4  (  2 l ) 2 ,  1  с1 z l ( EI )1 ,  2  с 2 z l ( EI )1 ,


 3  с1 y l ( EI ) 2 ,  4  с 2 y l ( EI ) 2 , q1 y   M 0y l 2 ( EI )1 ,



y
0 2
p1  Q y l ( EI ) 2

f1  1  n1r14 , f 2   2  n2 r14 , f 3   3  n1r24 , f 4   4  n2 r24 ,

После подстановки найденных постоянных интегрирования

(7)

Ai та Bi (i  1, 2, 3, 4) , в выражения (4)

последние преобразуются к виду

 z ( )  (1 )[ S1 (r1 )  ( f1 r13 )V1 (r1 )]  ( 2 )[T1 (r1 )  (k1 r1 )U1 (r1 )] 
.
~
~
 y ( )  (1 )[ S 2 (r2 )  ( f 3 r23 )V2 (r2 )]  ( 2 )[T2 (r2 )  (k3 r2 )U 2 (r2 )]

(8)

где

~
~
1  q1( y )b1 ,  2  q1( y ) a1 , 1   p1( y )b2 ,  2  p1( y ) a2 ,   a1b2  a2b1 ,



a1  ( f1  f 2 ) S 1r13T1  f1 f 2V1 r13 , b1  ( f 2 k1 r1  r13 )U1  f 2T1  r12 k1V1 ,


3
2
2
3
a2  ( f 3k 4 r2  r2 )U 2  f 3T2  r2 k 4V2 , b2  (k3  k 4 )r2 S 2  k3k 4 r2T2  r2 V2 .

Выражения (2) для функции прогибов рабочего органа при изгибных колебаниях в плоскостях
XOY можно записать как

z( , t )  Z ( ) cost, y( , t )  Y ( ) sint ,
где

Z ( )  z ( ), Y ( )   y ( ).

XOZ ,

(9)
(10)

Z ( ) , Y ( ) – амплитуды прогибов в сечениях с координатой  .
Выражение для суммарной функции прогибов рабочего органа при изгибных колебаниях можно
записать как

u ( )  Z ( ) sin t  Y ( ) cost  Z 2 ( )  Y 2 ( ) sin(t   ),
Y ( )
 ( )  arctg
.
Z ( )
Таким образом, полученные выражения (8)–(10) позволяют найти величину прогибов

z( , t ) ,

y( , t ) рабочего органа в сечениях с координатой  в любой момент времени t .
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВИБРАЦИОННОГО УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Жанар Батсайхан, к.т.н., Монголия, КОО «MCPCgr»
Бетонная смесь представляет собой сложную многокомпонентную систему, состоящую из заполнителя
(песка и щебня), вяжущего и воды, а также новообразований, возникающих при воздействии вяжущего с водой
и зернами заполнителя, и вовлеченного воздуха. В жестких смесях объем воздуха достигает 20 – 25%, а в
пластичных смесях до 10 -15%. Вследствие взаимодействия сил поверхностного натяжения между жидкой
фазой и частицами твердой фазы эта система приобретает связность и может рассматриваться как единое
физическое тело.
Под воздействием внешних вибрационных сил в смеси возникает переменное напряженно
деформированное состояние, происходит разрушение первоначальных структурных связей и ослабляются связи
между ее отдельными элементами, осуществляются конечные перемещения минеральных частиц с
образованием более плотной упаковки.
Поскольку напряжения  , возникающие в уплотняемом слое при вибрационном воздействии,
являются одним из основных факторов, влияющих на разрушение структурных связей и процесс уплотнения, а
также на поведение динамической системы «бетонная среда – вибрационная машина», логично предположить,
что в качестве основного фактора, определяющего характер протекания процесса уплотнения, можно
использовать произведение напряжения на скорость вибрационного воздействия, т.е.
P  V .
(1)
где P – мощность вибрационного воздействия рабочего органа вибрационной машины на уплотняемую среду;
 – нормальные напряжения, возникающие в уплотняемой среде при вибрационном уплотнении; V –
амплитуда скорости вибрационного воздействия.
При гармонических колебаниях, когда амплитуда скорости вибрационного воздействия равна V  A ,
мощность вибрационного воздействия рабочего органа вибрационной машины на уплотняемую среду
определится из следующего выражения:
P  A  ,
(2)
где A – амплитуда деформирования уплотняемой среды;  – угловая частота колебаний.
При этом удельная работа вибрационного процесса уплотнения определится из следующего выражения:
(3)
W  At v ,
где t v – продолжительность вибрационного уплотнения.
Величину прироста плотности бетонной смеси от начального значения  0 до некоторого значения  в
результате вибрационного воздействия можно найти из следующего эмпирического закона:
(4)
i  W n ,
где  i – величина прироста плотности бетонной смеси в результате пластической деформации;  и n –
эмпирические коэффициенты, характеризующие упругопластическую деформацию при динамическом
нагружении в виде вибрационного воздействия.
На основании выражения (4) определим текущее значение плотности  , которое достигается в
результате затраченной удельной работы вибрационного процесса уплотнения W , т.е.
(5)
  0  i  0  W n ,
где  0 – плотность бетонной смеси, которая подвергается вибрационному уплотнению (начальная плотность);
 – достигнутая плотность бетонной смеси в результате приложенной работе вибрационного уплотнения.
Аналогичным образом определим необходимую, требуемую технологическими нормами плотность
бетона, уплотненного вибрационным воздействием:
(6)
k  0    0  Wkn ,
где  k – плотность бетонной смеси, соответствующая 100% уплотнению, требуемую технологическими
нормами;  – величина прироста плотности бетонной смеси от начального  0 до конечного  k значений
плотности; Wk – удельная работа уплотнения бетонной смеси от начального  0 до конечного  k значений
плотности.
На основании выражений (5) и (6), получим следующее соотношение:
n

  0  W 
 ,

(7)
 k   0  Wk 
откуда с учетом зависимости (3) получим формулу для определения плотности бетона в зависимости от
затраченной работы на вибрационный процесс уплотнения бетонной смеси, т.е.
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n

 Atv 
 ,
(8)
   0  
 Wk 
где  – разность между стандартным  k и начальным  0 значениями плотности, принимаемая в зависимости
от жесткости бетонной смеси,
(9)
   k  0 .
Значение коэффициента n , приведенного в выражении (9), существенно зависит от жесткости
бетонной смеси и может быть определено из следующей зависимости:
n  G v ,
(10)
где  и v – эмпирические коэффициенты,  =0,046; v =0,25; G – жесткость бетонной смеси по Скрамтаеву.
Тогда, на основании выражения (10), зависимость (8) для определения текущего значения плотности бетонной
смеси в зависимости от удельной затраченной работы преобразуется к следующему виду:
G v

 Atv 

.
(11)
  0  

 Wk 
При одновременном воздействии на бетонную смесь нормальными напряжениями  n (например, в
вертикальном направлении) и касательными напряжениями  (в горизонтальной плоскости) и, учитывая их
неоднозначность воздействия на эффективность процесса уплотнения и разрушение структурных связей в
бетонной смеси, определяется эквивалентное значение мощности вибрационного воздействия с учетом
гипотезы энергии формоизменения,
Pekv    2n Аn2  3 2 At2 ,
которое затем подставляется в формулу (11), т.е.

(12)

G v

P t 
,
(13)
  0   ekv v 
 Wk 
где Pekv – эквивалентное значение мощности вибрационного воздействия; An – амплитуда деформирования
уплотняемой среды в нормальном направлении; At – амплитуда деформирования уплотняемой среды в
тангенциальном направлении.
В случае поличастотного вибрационного воздействия на уплотняемую среду эквивалентное значение
мощности вибрационного воздействия определяется из следующего выражения:
2
2
Pekv  Pnsm
 3Ptsm
,

(14)

где Pnsm – эквивалентное значение мощности вибрационного воздействия в нормальном направлении,
n

Pvsm   i Аni ni ;

(15)

i 1

Ptsm – эквивалентное значение мощности вибрационного воздействия в тангенциальном направлении,
n

Ptsm   i Аti ti ;

(16)

i 1

 i , i – нормальные и касательные напряжения соответственно при угловых скоростях вынужденных
колебаний ni и ti ; Ani , Ati – амплитуды вынужденных колебаний вибрационных воздействий
соответственно при угловых скоростях вынужденных колебаний ni и ti .
Таким образом, уточнена существующая и предложена более общая энергетическая гипотеза процесса
вибрационного уплотнения бетонных смесей, применимая для описания вибрационного процесса уплотнения и
обработки бетонных сред различными вибрационными механизмами, рабочими органами и машинами
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КОЛЕБАНИЯ ВИБРАЦИОННОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ВИБРОУПЛОТНЯЮЩЕЙ МАШИНЫ В
РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Жовтяк И.И., асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Настоящее время требует создания высокоэффективных и малоэнергоемких вибрационных машин,
предназначенных для изготовления бетонных изделий с высокой производительностью. Существующие
вибрационные машины, в виде вибрационных прессов [1] и виброплощадок [2, 3] имеют сложную
конструкцию и повышенную энергоемкость, а самоходные виброуплотняющие машины [3], не обеспечивают
проработку больших толщин уплотняемого слоя бетона. При исследовании рабочего режима самоходной
виброуплотняющей машины бетонную смесь представляют реологической моделью в виде упругой модели
Гука, вязкого тела, описываемого моделью Ньютона, вязкоупругого тела в виде модели Кельвина – Фогта или
Максвелла. Из всех перечисленных реологических моделей наиболее точные результаты дают реологические
модели, которые учитывают упругие, инерционные и диссипативные силы действующие со стороны бетонной
смеси на вибрационную плиту самоходной уплотняющей машины.
Для исследования колебаний перемещающейся вибрационной плиты в горизонтальном направлении со
скоростью V и взаимодействующей с уплотняемой средой, рассмотрим расчетную схему динамической
системы «вибрационная плита – уплотняемая среда» (Рис.1). Колебания изучаемой динамической системы
будем рассматривать при действии вибровозбудителей круговых колебаний, дебалансы которых создают
круговую возмущающую силу c амплитудами Q1 и Q 2 . Каждую из этих сил можно разложить на две
составляющие: вертикальные Q1 sin t , Q2 sin t и горизонтальные Q1 cos t , Q2 cos t . В процессе работы
вибрационная плита взаимодействует с бетонной смесью, свойства которой представлены средними
коэффициентами жесткости c1 и c 2 , которые характеризуют упругие свойства бетонной смеси в вертикальном
направлении соответственно при её взаимодействии с передней и задней частями днища вибрационной плиты.
Диссипативные свойства бетонной смеси под передней и задней частями днища вибрационной плиты в
вертикальном направлении можно представить коэффициентами неупругого сопротивления  1 и  2 . При этом
днище условно разделено на переднюю и заднюю части относительно его середины.

Рисунок 1– расчетная схема динамической системы «вибрационная плита – уплотняемая среда»:
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1 – вибрационная плита; 2 – опора вибровозбудителя колебаний; 3 – основной вибровозбудитель круговых
колебаний; 4 – дополнительный вибровозбудитель круговых колебаний; 5 – упругие амортизаторы; 6 – опорная
рама; 7 – электродвигатель; 8 – цепная передача; 9 – бетонная смесь
10 – недеформируемое основание.
В результате действия возмущающей
силы
движение виброплиты представим в
виде
прямолинейных колебаний её центра тяжести O в направлении координатных осей Z и X в сочетании с
угловыми колебаниями относительно координатной оси Y , проходящей через центр тяжести виброплиты (рис.
1). При этом движение виброплиты можно описать следующей системой уравнений:
– перемещение по вертикали в направлении координатной оси Z :
d 2z

dz
 (c z  c bz ) z  (Q1  Q 2 ) sin t ;
dt
dt
– перемещение по горизонтали в направлении координатной оси X :
m

2

d 2x

 (b z   bz )

dx
 (c x  c bx ) x  (Q1  Q 2 ) cos t ;
dt
dt
– угловое перемещение относительно координатной оси Y :
m

2

(2)

d
(3)
 (   b )   (Q1  Q2 )  r1 sin t  (Q1  Q2 )  r2 cos t ;
dt
dt
где m – масса вибрационной плиты; z и x – перемещения вибрационной плиты в вертикальном и
горизонтальном направлении соответственно; c z , c x и b z , b x – коэффициенты жесткости и неупругого
сопротивления упругой подвески соответственно в вертикальном и горизонтальном направлении; cbz –
коэффициент упругой жесткости бетонной смеси в вертикальном направлении,  bz – коэффициент неупругого
сопротивления бетонной смеси в вертикальном направлении; cbx и bbx – коэффициенты упругой жесткости и
неупругого сопротивления бетонной смеси в горизонтальном направлении,  – коэффициент Пуассона; J –
массовый момент инерции вибрационной плиты, относительно ее центра тяжести;  и n – коэффициенты
крутильной жесткости и диссипации амортизаторов при угловых перемещениях динамической системы
относительно координатной оси Y;  b и n b – коэффициенты угловой жесткости и диссипации бетонной
смеси при угловых перемещениях динамической системы относительно координатной оси Y.
Решая уравнения (1), (2) и (3) определим законы движения днища виброплиты:
– в вертикальном направлении:
J

d 2

 (b x   bx )

(1)

2

 ( n  nb )

Z d (t )  A0 z sin(t   0 z )  x  s cos(t     s ) ;

при -0,5L≤ x ≥0,5L

(4)

– в горизонтальном направлении:

X d (t )  A0 x cos(t   0 x )  h  s cos(t     s ) .

(5)

Полученные зависимости (4), (5) позволяют установить закон колебаний вибрационной плиты,
обеспечивающий эффективное уплотнение умеренно жестких, жестких и сверхжестких бетонных смесей с
высокой производительностью до значений, требуемых технологическими нормами. Они позволяют, на
основании учета реальных физико-механических характеристик уплотняемой среды, определить рациональные
параметры вибрационной машины и режимы вибрационного воздействия на уплотняемую смесь.
Разработана вибрационная плита самоходной вибрационной машины для уплотнения бетонных смесей.
Определены законы движения днища виброплиты, взаимодействующей с бетонной смесью в вертикальном
направлении и горизонтальной плоскости, в зависимости от физико-механических характеристик уплотняемой
среды, толщины уплотняемого слоя, угловой частоты колебаний и геометрических параметров виброплиты и
упругой подвески. Приведенные зависимости позволяют обосновать рациональные параметры самоходной
вибрационной машины и обоснованно выбрать рациональные режимы работы.
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СЕКЦІЯ № ІІ
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
ОСОБЛИВОСТІ РУХУ КОНТАКТНОГО ВІДБИТКА ШИНИ КЕРОВАНОГО КОЛЕСА ПРИ ПОВОРОТІ НА
МІСЦІ
Денисенко Є.Р., магістрант, Бондарєв П.Ю., аспірант, Клімов Е.С., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Визначення особливостей руху контактного відбитка шини керованого колеса під час повороту на місці
є актуальною задачею, оскільки ці особливості визначають метод розрахунку моменту опору повороту шини,
який є складовою моменту опору повороту керованого колеса.
Аналіз літературних джерел [1-3] засвідчив, що при розташуванні точки зустрічі вісі шворня з опорною
поверхнею в межах контактного відбитка кероване колесо при повороті на місці не перекочується по опорній
поверхні, контактний відбиток шини ковзає в площині опорної поверхні, а його точки повертаються відносно
точки зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею. Розташування точки зустрічі вісі шворня з опорною
поверхнею за межами контактного відбитка призводить до того, що кероване колесо під час повороту на місці
перекочується по опорній поверхні, а характер руху відбитка шини змінюється. Рух контактного відбитка для
останнього випадку є недостатньо вивченим.
Розглянемо рух контактного відбитка шини керованого колеса, яке при повороті на місці перекочується
по опорній поверхні, за наявності тільки поперечного нахилу шворня. Очевидно, що контактний відбиток шини
буде рухатись по криволінійній траєкторії, а центр, відносно якого рухається відбиток шини, буде знаходитись
за межами відбитка. При цьому будемо вважати, що ковзання контактного відбитка по опорній поверхні
відсутнє. Під час кочення керованого колеса по опорній поверхні точки шини будуть входити в контакт з
опорною поверхнею, знаходитись в стані зчеплення з цією поверхнею та виходити з контакту з нею. За цей час
жорсткий обід керованого колеса буде рухатись відносно точок відбитка, внаслідок чого між контактним
відбитком шини та жорстким ободом буде відбуватись закручування тіла шини.
Так згідно з прийнятими умовами з моменту входу довільної точки шини (точка A ) в контакт з
опорною поверхнею її швидкість дорівнюватиме нулю, а обід колеса почне рухатись відносно неї. В цей
момент закручування тіла шини відсутнє, а кут закручування тіла шини  ç = 0.
При подальшому повороті керованого колеса обід буде рухатись відносно точки A вниз, зумовлюючи
закручування тіла шини. При цьому кут закручування тіла шини буде функцією пройденого центром колеса
шляху  ç  f s  .
Після проходження центром колеса шляху s  a / 2 , де a – поздовжня вісь контактного відбитка, обід
колеса почне рухатись відносно точки A вгору, зумовлюючи зменшення кута закручування тіла шини. Процес
зменшення кута закручування тіла шини буде відбуватись до моменту, коли центр колеса пройде шлях s  a . В
цей момент кут закручування  ç  0 , точка A вийде з контакту з опорною поверхнею, а її швидкість VA  0 .
На момент входу точки A в контакт з опорною поверхнею і на момент виходу її із контакту з опорною
поверхнею кут закручування тіла шини дорівнюватиме нулю за умови, що кут поздовжнього нахилу шворня
буде відсутній.
З вищенаведеного випливає, що за відсутності перекочування керованого колеса під час повороту на
місці контактний відбиток шини повертається в площині опорної поверхні відносно точки зустрічі вісі шворня з
цією поверхнею. У випадку перекочування керованого колеса під час повороту на місці контактний відбиток
шини буде рухатись по криволінійній траєкторії, центр якої знаходиться за межами контактного відбитка, обід
керованого колеса рухатиметься відносно точок контактного відбитка та спричине закручування тіла шини. За
наявності тільки поперечного нахилу шворня цей процес буде відбуватись за час проходження центром колеса
половини поздовжньої вісі контактного відбитка.
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Кашкан О.В., студ., Школа готельного бізнесу BHMS, Люцерн, Швейцарія
Клімов Е.С., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Інтенсивне використання автомобілів призводить до підвищення рівня забруднення навколишнього
середовища відпрацьованими газами, зростання шуму і величезному споживанню кисню з навколишнього
повітря особливо на вулицях великих міст і магістралях. Забруднення навколишнього середовища і
обмеженість світових запасів нафти, а також нестабільність цін на нафтопродукти висувають проблему пошуку
інших джерел енергії для автомобільного транспорту. Своєчасне і поступове переведення автомобілів на нові
джерела енергії, в тому числі застосування електричної енергії, дозволить в майбутньому без значних
економічних витрат різко обмежити споживання нафтопродуктів і знизити шкідливий вплив автомобіля на
навколишнє середовище [1].
Аналіз енергетики автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) показав, що при підборі
потужності ДВЗ зазвичай виходять з необхідності забезпечити автомобілю прийнятні тягово-динамічні і
швидкісні характеристики, що призводить до необхідності встановлювати на автомобілі двигуни внутрішнього
згоряння підвищеної потужності [2].
Причинами такого завищення потужності автомобільних ДВЗ є їх недоліки, одним з яких є залежність
потужності двигуна, від частоти обертання колінвалу, а, отже, від швидкості руху автомобіля. При малій
частоті обертання ця потужність дуже мала, при великих частотах обертання двигун розвиває максимальну
потужність.
При виконанні пасажирських трансферних перевезень автомобілі рухаються або тільки в умовах міста
(трансфер «готель-готель»), або в приміському сполученні (трансфер «готель-аеропорт»). Рух автомобілів в
умовах міста відбувається на малих і середніх швидкостях, а значить і ДВЗ працює на малих і середніх частотах
обертання. Рух в приміському сполученні відбувається, як правило, з постійною швидкістю руху. Таким чином,
застосування потужних двигунів на автомобілях, які експлуатуються в місті і передмісті, де середні швидкості
руху невеликі, недоцільно.
Крім цього, аналіз енергії, що витрачається на переміщення автомобіля в місті, показує нерівномірне
використання енергії, що виробляється ДВЗ. При розгоні автомобіля більша частина цієї енергії витрачається
на подолання сил інерції; при рівномірному русі – на подолання сил опору коченню і опору повітрю; рух
накатом відбувається за рахунок витрачання кінетичної енергії автомобіля, а при гальмуванні сила тертя в
гальмах перетворює кінетичну енергію в теплову, яка безповоротно втрачається; на зупинках енергія не
витрачається зовсім. Двигун же працює протягом усіх циклів, причому, вкрай нерівномірно, що призводить до
істотного збільшення питомої витрати палива [2].
На наш погляд, зазначені особливості руху при здійсненні трансферних перевезень пасажирів можна
забезпечити шляхом використання гібридних автомобілів (автомобілів з гібридними силовими установками). У
міських умовах вони працюватимуть як чистий електромобіль, а в приміському сполученні як автомобіль з
ДВЗ, який буде працювати в режимі мінімальної витрати палива. Таке використання гібридних автомобілів
можливо завдяки простоті і зручності підведення електричної енергії до електродвигуна, більш вигідній тяговодинамічній характеристиці електродвигуна в порівнянні з ДВЗ, що особливо важливо при експлуатації
автомобіля в умовах міста, раціонального використання енергії при русі. Крім вищехгаданого перевагами
гібридних автомобілів є більша, ніж у автомобілів з ДВЗ, фізіологічна і психологічна функціональність [3].
Таким чином, застосування гібридних автомобілів при здійсненні трансферних перевезень пасажирів
економічно доцільно.
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Однією з найважливіших проблем, що створює експлуатація автомобільного транспорту, є його
екологічна безпека. Для покращення екологічних показників автомобіля науковцями України та світу
розробляються різноманітні методи та засоби. Автомобілі забруднюють навколишнє середовище, насамперед,
шкідливими речовинами, що викидаються з відпрацьованими газами (ВГ).
Для зниження шкідливих викидів автомобільним транспортом одним з найбільш ефективним способом
є застосування в системі випуску ВГ каталітичних нейтралізаторів (КН), а для автомобілів, що вже знаходяться
в експлуатації, практично єдиним. Обладнання автомобілів каталітичними нейтралізаторами ВГ дозволяє
значно покращити їх екологічні характеристики.
Однак досвід експлуатації дизельних автомобілів, обладнаних КН, свідчить про те, що автомобілі,
маючи спочатку високі екологічні показники, швидко втрачають ці якості в процесі експлуатації внаслідок
забруднення каталізатора твердими частками, в основному сажею, що присутні у ВГ дизельного автомобіля.
Основним показником очисних властивостей КН слід вважати коефіцієнт очищення , який показує у
скільки разів відбувається зменшення концентрацій розглянутого і-го компонента у ВГ на виході з
нейтралізатора у порівнянні з його концентраціями на вході .
Враховуючи вищенаведене, необхідно знати кількісну та якісну характеристику процесів зміни
екологічних характеристик автомобіля під час експлуатації з метою визначення необхідних робочих параметрів
КН для забезпечення певної їх стабільності.
Розроблений метод розрахунку екологічних показників автомобіля, обладнаного КН, виходячи з
результатів теоретичних та експлуатаційних досліджень, ґрунтується на наступних положеннях:
•
забезпечення виконання відповідних вимог міжнародних та національних стандартів;
•
урахування характеристик автомобільного двигуна за викидами шкідливих речовин на
режимах, обумовлених відповідними стандартами;
•
забезпечення необхідного пробігу автомобіля до його чергового ТО і виконання при цьому
відповідних операцій обслуговування КН.
Викиди шкідливих речовин автомобілем повинні визначатися за методиками, передбаченими
відповідними стандартами, на виконання вимог яких орієнтовано автомобіль.
На автомобіль можна встановити КН, що має майже стовідсоткову ступінь очищення, тобто, на виході
із системи випуску ВГ взагалі не буде шкідливого компонента. Це так званий «умовно ідеальний
нейтралізатор». Однак, ефективність нейтралізатора залежить від кількості дорогого каталізатора, і вартість
такого КН виявиться настільки високою, що економічного ефекту від впровадження подібних технічних рішень
не буде. Тому, при обладнанні автомобіля КН потрібно спочатку визначити необхідність його установки, а
потім - його необхідні характеристики.
Розв’язуючи задачу таким методом, можна підібрати конструкцію нейтралізатора з мінімальним, але
достатнім об’ємом каталізатора для очищення ВГ до рівня чинних вимог. Це дозволить зменшити витрати на
обладнання таким КН автомобіля.
Може вирішуватися й інша задача. При обладнанні автомобіля КН визначається запас за екологічними
показниками ВГ на допустимість їх погіршення в експлуатації. Значення цього запасу порівнюється з
параметром стабільності і, знаючи залежність зміни екологічних показників, визначається допустимий пробіг
автомобіля. Виходячи з отриманих даних, визначається періодичність ТО (регенерації КН), яку необхідно
погодити із чинною періодичністю проведення ТО автомобіля.
Висновки. Розроблено метод розрахунку екологічних показників автомобіля з КН, алгоритми якого
враховують вимоги національних та міжнародних стандартів, періодичність планових ТО автомобіля,
мінімізацію витрат на обладнання автомобіля КН і його обслуговування. Вони можуть бути використані на
стадії проектування автомобіля або обладнання КН серійного автомобіля.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ ОБЕРТАННІ
ВАЛА ПАЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЯ
Максюк С.О., студ., Єлістратов В.О., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Одним з напрямків модернізації паливної апаратури дизелів є організація регульованого
нерівномірного обертання валу паливного насоса високого тиску [1, 2]. Для цього було запропоновано декілька
пристроїв [3, 4], які використовують два перетворювача кутових швидкостей, які включені послідовно в
кінематичний ланцюг, утворюючи регульований привід паливного насоса. Застосування подібного приводу на
дизелі ЯМЗ-238 дозволило підняти середній тиск впорскування на цих режимах, знизити годинну витрату
палива на 7-8% на режимі холостого ходу, а на режимах зовнішньої швидкісної характеристики знизити питому
ефективну витрату палива на 3-5% [5].
За рахунок установки регульованого привода паливного насоса високого тиску реалізується зміна
миттєвого передавального відношення u між валом приводу паливного насоса високого тиску і кулачковим
валом насоса, що дає можливість забезпечити високу лінійну швидкість плунжерів при впорскуванні палива на
всіх режимах роботи дизеля й, тим самим, знизити тривалість впорскування палива.
Результати аналізу характеристик процесу паливоподачі штатної паливної системи дизеля ЯМЗ-238 та
паливних систем, оснащених регульованими приводами паливного насоса високого тиску, при частотах
обертання приводного вала паливного насоса у межах робочого діапазону від 400 хв-1 до 1000 хв-1 дозволяють
зробити наступні висновки.
Передавальне відношення штатного механічного привода паливного насоса високого тиску не
змінюється й завжди uШТ=1,00.
Максимум передавального відношення регульованого привода в паливній системі, оснащеній
важільно-кулачковим регульованим приводом uРПвкм=1,69, був встановлений для частоти обертання
приводного вала насоса 400 хв-1. На цьому режимі нерівномірність обертання кулачкового вала паливного
насоса високого тиску встановлювалася максимальною. При частоті 1000 хв-1 нерівномірність не задавалася, і
передавальне відношення uРПвкм=1,00 (таке ж, як і штатного механічного привода паливного насоса).
Максимум передавального відношення регульованого привода в паливній системі, оснащеній
синусоїдальним кулачковим регульованим приводом uРПскм=2,5, був встановлений для частоти обертання
приводного вала насоса також 400 хв-1. На цьому режимі нерівномірність обертання кулачкового вала
паливного насоса високого тиску встановлювалася максимальною. При частоті 1000 хв-1 нерівномірність не
задавалася, і передавальне відношення uРПскм=2,5 (таке ж, як і штатного механічного привода паливного
насоса).
У діапазоні частот обертання кулачкового вала паливного насоса високого тиску від 400 хв-1 до 800 хв1 при застосуванні паливної системи, оснащеної важільно-кулачковим регульованим приводом паливного
насоса високого тиску, тривалість впорскування скоротилася на величину від 22% (при 400 хв-1) до 6% (при
800 хв-1). При частоті обертання вала паливного насоса високого тиску 1000 хв-1 тривалість впорскування
палива не змінилася.
У діапазоні частот обертання кулачкового вала паливного насоса високого тиску від 400 хв-1 до 800 хв1 при застосуванні паливної системи, оснащеної синусоїдальним кулачковим регульованим приводом
паливного насоса високого тиску, тривалість впорскування скоротилася на величину від 33% (при 400 хв-1) до
8% (при 800 хв-1). При частоті обертання вала паливного насоса високого тиску 1000 хв-1 тривалість
впорскування палива не змінилася.
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ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛОСКОЇ КЕРМОВОЇ ТРАПЕЦІЇ АВТОМОБІЛЯ
Рягузов С.О., аспірант, Черненко С.М., к.т.н., доц., Харьков О.А.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кермова трапеція автомобіля є одним із механізмів системи управління, яка забезпечує поворот
керованих коліс на різні кути. Дослідження кінематики таких механізмів наведені, наприклад, в роботах [1], [2].
Створимо математичну модель плоскої кермової трапеції, призначену для визначення конструктивних
параметрів самої трапеції для довільного автомобіля.
Схема визначення функціональної залежності між кутами повороту лівого та правого керованих коліс
для плоскої кермової трапеції наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема для визначення функціональної залежності між кутами повороту внутрішнього та
зовнішнього коліс для плоскої кермової трапеції
Повернемо лівий важіль трапеції на довільний кут Θв, що буде відповідати повороту автомобіля
ліворуч, тоді точка А0 переміститься по дузі радіусом r і займе нове положення А. При цьому правий важіль
повернеться невідомий кут Θз. Розглянемо трикутник AОО1. Його кут AОО1 = α можна легко визначити з
наступного співвідношення
.
Тоді в цьому трикутнику можна знайти довжину сторони АО 1 = f, застосовуючи теорему косинусів:
.
Далі, використовуючи теорему синусів, знайдемо із цього самого трикутника величину кута OO1A =ξ:
Розглянемо ще один трикутник AO1B. У ньому сторона АO1 = f, сторона АB є поперечною тягою, а її
довжина не змінюється, а сторона O1B також відома і дорівнює довжині важеля. Таким чином, цей трикутник є
визначеним за трьома сторонами, тому ми можемо знайти його кут АО 1В, застосовуючи співвідношення для
теореми косинусів:

На наступному етапі визначимо кут АO1B0. Його величина знаходиться за наступним співвідношенням,
оскільки сторона B0O1 є правим важелем, який також має кут установки, що дорівнює величини ϕ відносно
поздовжньої осі:
.
Як видно з рис. 1, кут повороту правого важеля є різницею кутів АО 1В та АО1В0, отже
.
Підставивши до останнього виразу отримані вище формули для визначення кутів, отримаємо
остаточний вираз для визначення величини кута повороту правого важеля:

.
Таким чином, отриманий вираз визначає співвідношення між кутами повороту лівого та правого
важелів кермової трапеції при будь якому радіусі повороту автомобіля.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ДИСПЕРСНИМИ ЧАСТИНКАМИ
Стаднік В.М., студ., Черненко С.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Експлуатація автомобілів негативно впливає на навколишнє середовище, оскільки автотранспортні
потоки забруднюють приземний шар атмосфери відпрацьованими газами двигунів автомобілів, продуктами
зносу гальмівних механізмів, автомобільних шин і дорожнього покриття. Об’єми і токсичність викидів
шкідливих речовин визначаються інтенсивністю, швидкістю і складом автотранспортного потоку, вплив яких
до теперішнього часу недостатньо вивчений. Метою роботи є підвищення рівня екологічної безпеки
автотранспортних засобів шляхом зменшення забруднення атмосфери дисперсними частинками.
На підставі проведеного аналізу літературних джерел був складений алгоритм комплексної методики
оцінки рівня екологічної безпеки автотранспортних засобів в результаті забруднення повітря дисперсними
частинками.
Результати, отримані за розробленою методикою, показали, що максимальний викид частинок
відбувається з ВГ ДВЗ – 77,5%, викиди частинок від зношування дорожнього покриття складає 21,9%, викиди
частинок від зношування шин різноманітних ТЗ складає 0,6%, викиди дисперсних частинок від зношування
гальмівних механізмів незначні та не перевищують норми викидів. У таблиці 1 наиведено порівняння
нормативних викидів з розрахунковими.
Таблиця 1 – Порівняння нормативних викидів з розрахунковими

Також були проведені експериментальні дослідження з впливу біодизеля та бінарних сумішей
біодизеля з традиційним дизельним паливом на викиди дисперсних частинок з відпрацьованими газами.
Середня димність на всіх режимах складає: для ДП 25%, для Б100 18%, для Б50 17%. Отже, при роботі двигуна
на біодизельному паливі зменшення викидів дисперсних частинок сажі порівняно з ДП у середньому складає
29%, суміш Б50 дає таке зменшення порівняно з ДП 30%.
Проведені експериментальні дослідження свідчать про те, що шляхами зменшення викидів дисперсних
частинок дизельним двигуном є встановлення каталітичного нейтралізатора, який разом зі зниженням
концентрацій СО та вуглеводнів знижує і викиди сажі, і застосування в якості палива біодизеля з ріпакової олії
або сумішей ДП з БП.
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СЕКЦІЯ № ІІІ
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИДОБУТКУ БІОПАЛИВА
ІЗ СИНЬО-ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ
Погребняк О. Ю., магістрантант
Науковий керівник Гученко М. І., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В наш час актуальною стала тема енергетичної кризи. Енергетична криза настає в світі із-за основної
причини : вичерпність джерел. Основні джерела тепла, та горіння є нафта і газ. Так як період відновлення
нафти та газу є близько 100 років, а споживання продуктів енергії складає більше ніж може відновитися за рік,
то різниця між двома величинами створила енергетичну кризу.
Аналогічна криза спіткає і нашу державу, так як фактори які зараз уже відомі ведуть саме до цього.
Сучасна нафтопереробна промисловість України представлена шістьма нафтопереробними заводами загальною
потужністю первинної переробки 51—54 млн т нафти на рік (це перевищує аналогічні потужності Польщі,
Угорщини, Чехії та Словаччини взяті разом). Найпотужніші підприємства нафтопереробної промисловості
України розташовані в Кременчуку, Лисичанську і Херсоні. Ці заводи виробляють 50 видів нафтопродуктів
(всього відомо понад 300 найменувань цих продуктів). [1] Але зважаючи на те, що джерела видобутку є
вичерпними (тобто ми можемо їх до таких віднести по причині повільного відновлення і швидкого
використання), близько 50 років і в Україні настане криза енергетики. Зважаючи на це стало актуальним
питання альтернативного палева.
До альтернативного палива можливо віднести : біопаливо, видобуток енергії із вітру, світла та води.
Видобуток енергії із кліматичних умов (світла, вітру, води) широко розвивалось і розвивається в наш час. Але
дані способи забезпечення людства енергією не є надійними адже на кожен метод існує безліч факторів що
погіршують.
Люди знаходили альтернативу в видобутку енергії скрізь, але кожен метод не був а скільки
досконалим, щоб замінити використання нафти та газу. Хорошим способом заміни палива був використання
твердого палива. Тверде паливо включає в себе горючі речовини, основною складовою частиною яких є
вуглець. До твердого палива належать кам'яне вугілля, буре вугілля, горючі сланці, торф і деревина. Переважно
тверде паливо застосовують для отримання теплоти та інших видів енергії, які витрачаються на отримання
механічної роботи.
Для вирішення утворених застосовують різні методи, один із таких методів є моделювання наявної
картини із різними факторами, що сприяло би покращенню ситуації в реальному житті. У даній роботі модель
буде змодельована за допомогою можливостей пакету MATLAB R2015B, а саме пакету Simulink. За основу
буде братись модель тепло вентилятора рисунок 1, що за схемою роботи нагадує чан для видобутку біопалива із
синьо-зелених водоростей. В результаті змодельована модель буде подавати свої дані до експертної системи та
буде впливати на подальший результат видобування біогазу.

Рисунок 1 – Загальна модель тепловентилятора
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ
Василякін А. С., магістрант
Науковий керівник Славко О. Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розпізнавання облич на сьогоднішній день є одним з популярних напрямків в кібернетиці, що
розвивається. Сьогодні технологія розпізнавання облич застосовується в різноманітних сферах: державна
безпека (виявлення порушників по наявній базі, пропуск на режимний об'єкт і т.д.), маркетинг (аналіз емоцій
користувача для виявлення зацікавленості в тій чи іншій рекламі), тощо.

Рисунок 1 – Загальний процес оброблення обличчя
На сьогодні оновними методами розпізнавання облич є нейронні мережі, метод Віоли-Джонса та
геометричний метод. Основною особливістю нейронних мереж є її здатність до навчання. Навчання нейронної
мережі відбувається за допомогою готових прикладів. В процесі навчання витягаються ключові ознаки і
будується взаємозв'язок між ними, після чого навчена нейронна мережа може застосувати отриманий під час
навчання досвід для розпізнавання раніше невідомого об'єкта. Нейронні мережі показують найкращі
результати, але є найбільш складними у реалізації та можуть враховувати двовимірну топологію зображення.
Метод Віоли-Джонса використовується для пошуку об'єкта на зображенні в реальному часі і при цьому
володіє дуже низькою ймовірністю помилкового спрацьовування. Даний алгоритм використовує ознаки Хаара
(для пошуку потрібного об'єкту), AdaBoost [3] («бустінг-посилення») – алгоритм посилення класифікаторів
(необхідний для вибору найбільш притаманних ознак об'єкта на зображенні), так само застосовується каскади
ознак (відкидаються вікна, де не знайдений об'єкт). Переваги даного методу: добре розпізнає обличчя
повернених на кут до 30 градусів, але, якщо кут більше, ефективність даного методу прагне до нуля. У зв'язку з
цим ефективно розпізнавати обличчя людини, розташоване під довільним кутом, стає неможливо і даний метод
не підходить під вимоги сучасних спостережних систем.
Геометричний метод розпізнавання обличчя є одним із перших серед використовуваних методів
розпізнавання обличчя. В методах цього виду розпізнавання полягає у виділенні набору ключових точок (або
областей) обличчя і наступному формуванні набору ознак. Серед ключових точок можуть бути куточки
очей, губ, кінчик носа, центр ока тощо. Даний метод задає високі вимоги до зйомки зображень і потребує
надійного алгоритму знаходження ключових точок для загального випадку. До переваг методу можна
віднести використання недорогого обладнання; при відповідному обладнанні є можливість розпізнавання
зображень отриманих на значних відстанях. Недоліки наступні: низька статистична достовірність, високі
вимоги до освітлення, обов'язкове фронтальне зображення особи, з невеликими відхиленнями. Не
враховують можливі зміни міміки обличчя.
Для перевірки таких алгоритмів вчені з США розробили програму FERET. Тестували не тільки
вищеописані алгоритми, але й інші методи. Ефективність їх приблизно однакова, і становить 90 % для знімків,
зроблених в одному місці та на однакову апаратуру. При використанні різної апаратури і різного освітлення
ефективність падає на 10 %. Якщо з моменту останнього знімка проходить близько року, то відсоток
розпізнавання зменшується до 50 %.
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БАГАТОПОТОЧНІСТЬ ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ JAVA ДОДАТКІВ ДЛЯ ОС ANDROID
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Науковий керівник Юдіна А. Л., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Коли компонент додатка запускається при відсутності інших працюючих компонентів, система Android
запускає новий процес Linux для додатку з одним потоком виконання. За замовчуванням всі компоненти однієї
програми працюють в одному процесі і потоці (називається «головним потоком»). Якщо компонент додатка
запускається при наявності процесу для цієї програми (так як існує інший компонент з додатки), тоді
компонент запускається в цьому процесі і використовує той же потік виконання. Однак можна організувати
виконання інших компонентів додатка в окремих процесах і створювати додатковий потік для будь-якого
процесу.
За замовчуванням всі компоненти однієї програми працюють в одному процесі, і більшість додатків не
повинно змінювати цю поведінку. Однак, якщо необхідно контролювати, до якого процесу належать певний
компонент, можна зробити це в файлі маніфесту. Android може зупинити процес в деякій точці, коли не
вистачає пам'яті і вона необхідна іншим процесам, які обслуговують користувача в даний момент. Робота
компонентів додатка, що працюють в цьому процесі, послідовно зупиняється. Процес для цих компонентів
запускається повторно, коли для них з'являється робота. Приймаючи рішення про переривання процесів,
система Android зважує їх відносну важливість для користувача. Наприклад, більш імовірно вимикання
процесів, що містять дії, які не відображаються на екрані, в порівнянні з процесом, що містить видимі дії. Отже,
рішення про переривання процесу залежить від стану компонентів, що працюють в цьому процесі.
Система Android намагається зберігати процес додатки якомога довше, але в кінцевому рахунку
змушена видаляти старі процеси, щоб відновити пам'ять для нових або більш важливих процесів. Щоб
визначити, які процеси зберегти, а які видалити, система поміщає кожен процес в «ієрархію важливості» на
основі компонентів, що виконуються в процесі, і стану цих компонентів. Процеси з найнижчим рівнем
важливості виключаються в першу чергу, потім виключаються процеси наступного рівня важливості і т. Д.,
Наскільки це необхідно для відновлення ресурсів системи. В ієрархії важливості передбачено п'ять рівнів. В
схемі(рис. 1) представлені різні типи процесів в порядку важливості (перший процес є найбільш важливим і
віддаляється в останню чергу):
Для взаємодії процесів система Android також пропонує механізм взаємодії процесів (IPC) за
допомогою віддаленого виклику процедури (RPC), при якому метод викликається дією або іншим компонентом
програми, але виконується віддалено (в іншому процесі) з поверненням всіх результатів викликає компоненту.
Це тягне розкладання виклику методу і його даних до рівня, зрозумілого операційній системі, передачу його з
локального процесу і адресного простору віддаленого процесу і адресного простору, а потім повторне
складання і відновлення виклику. Після цього повернуті значення передаються в зворотному напрямку.
Система Android містить всі коди для виконання цих механізмів IPC, так що ви можете зосередитися на
визначенні та реалізації програмного інтерфейсу RPC.
Основними перевагами використання багатопоточного підходу є спрощення програми в деяких
випадках, за рахунок винесення механізмів чергування виконання різних слабо взаємопов'язаних подзадач, що
вимагають одночасного виконання, в окрему підсистему багатопоточності. Підвищення продуктивності
процесу за рахунок розпаралелювання процесорних обчислень і операцій введення-виведення.

Рисунок 1 – Ієрархія важливості типів процесів
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JavaScript – мультіпарадігменний мову програмування. Підтримує об'єктно-орієнтована, імперативний і
функціональний стилі. Є реалізацією мови ECMAScript (стандарт ECMA-262).
JavaScript зазвичай використовується як вбудований мова для програмного доступу до об'єктів
додатків. Найбільш широке застосування знаходить в браузерах як мова сценаріїв для додання інтерактивності
веб-сторінок.
Перед Бренданом Ейхом, найнятим в компанію Netscape 4 не квітня 1995, була поставлена задача
впровадити мову програмування Scheme або щось схоже в браузер Netscape. Оскільки вимоги були розмиті,
Ейха перевели в групу, відповідальну за серверні продукти, де він пропрацював місяць, займаючись
поліпшенням протоколу HTTP. У травні розробник був перекинутий назад, в команду, що займається
клієнтською частиною (браузером), де він негайно почав розробляти концепцію нової мови програмування.
Менеджмент розробки браузера, включаючи Тома Пакіно (Tom Paquin), Міхаеля Тоя (англ.), Ріка Шелла (Rick
Schell), був переконаний, що Netscape повинен підтримувати мову програмування, вбудований в HTML-код
сторінки.
Крім Брендана Ейха в розробці брали участь співзасновник Netscape Communications Марк Андресс і
співзасновник Sun Microsystems Білл Джой: щоб встигнути закінчити роботи над мовою до релізу браузера,
компанії уклали угоду про співпрацю в розробці. Вони ставили перед собою мету забезпечити «мова для
склеювання» складових частин веб-ресурсу: зображень, плагінів, Java-аплетів, який був би зручний для вебдизайнерів і програмістів, що не володіють високою кваліфікацією.
Через те, що мова писався мало не за два тижні (це дуже мало), в ньому був допущений ряд багів. А
пізніше, коли мова вийшла і був зідраний Майкрософтом, вже було пізно щось міняти. Деякі ідеї - це важка
спадщина Java, від якого взяли синтаксис мови.
Мова програмування зі слабкою типізацією, з помилками в реалізації, з важким спадком, з
особливостями функціонального мови викликає тільки одне відчуття - «ЯК? НУ ЯК?".
Щоб не збожеволіти при роботі з JavaScript, треба розуміти, як працює слабка типізація, як працює
область видимості змінних (глобальні змінні зло), як працює this, prototype і конструктори.
JavaScript є об'єктно-орієнтованою мовою, але що використовується в мові прототипирование
обумовлює відмінності в роботі з об'єктами в порівнянні з традиційними клас-орієнтованими мовами. Крім
того, JavaScript має ряд властивостей, властивих функціональним мовам, - функції як об'єкти першого класу,
об'єкти як списки, каррінг, анонімні функції, замикання - що додає мові додаткову гнучкість.
Незважаючи на схожий з Сі синтаксис, JavaScript в порівнянні з мовою Сі має корінні відмінності:
 Об'єкти з можливістю інтроспекції;
 Функції як об'єкти першого класу;
 Автоматичне приведення типів;
 Автоматичне прибирання сміття;
 Анонімні функції.
У мові відсутні такі корисні речі, як:
 Модульна система: JavaScript не надає можливості управляти залежностями і ізоляцією областей
видимості;
 Стандартна бібліотека: зокрема, відсутній інтерфейс програмування додатків по роботі з
файловою системою, управління потоками введення-виведення, базових типів для бінарних даних;
 Стандартні інтерфейси до веб-серверів і баз даних;
 Система управління пакетами, яка б відстежувала залежності і автоматично встановлювала їх.
Основні архітектурні риси: динамічна типізація, слабка типізація, автоматичне керування пам'яттю,
прототипне програмування, функції як об'єкти першого клас.
Синтаксис мови JavaScript багато в чому нагадує синтаксис Сі і Java, семантично ж мова набагато
ближче до Self, Smalltalk або навіть Ліспі.
В JavaScript:
 всі ідентифікатори чутливі до регістру,
 в назвах змінних можна використовувати букви, підкреслення, символ долара, арабські цифри,
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назви змінних не можуть починатися з цифри.

ЛІТЕРАТУРА
1. JavaScript [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://habrahabr.ru/post/165649/.
2. JavaScript [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕЖАХ ВЕБ-ДОДАТКУ
Морозов Д. С., магістрант
Науковий керівник Костенко П. П., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день для всіх сайтів з великою кількістю контенту пошук є просто незамінною річчю.
У більшості випадків користувач, вперше відвідавши сайт в пошуках чогось важливого, не стане розбиратися в
дворівневих списках меню та інших елементах навігації, а одразу спробує знайти щось схоже на пошуковий
рядок. І якщо його на сайті не виявиться, або він не впорається з пошуковим запитом, то відвідувач просто
закриє вкладку.
Звісно, у великих пошукових систем є API, є такі чудові проекти, як Sphinx [1] і Apache Solr [2]. Але у
кожного з цих рішень є свої переваги і недоліки. Користуючись послугами пошукових систем, таких як Google
або Яндекс, розробник отримує безліч переваг, таких як потужний морфологічний аналіз, виправлення помилок
в запиті, розпізнавання невірної розкладки клавіатури, однак є і недоліки.
По-перше, такий пошук не можна інтегрувати в структуру сайту, адже він зовнішній, і йому не можна
вказати, які дані найбільш важливі, а які - найменш.
По-друге, вміст сайту індексується тільки з певним інтервалом, який залежить від обраної пошукової
системи, тому якщо на сайті щось буде оновлено, то доведеться чекати моменту, коли ці зміни потраплять в
індекс і стануть доступними в пошуку. У Sphinx і Apache Solr справи з інтеграцією і індексуванням набагато
краще, але не кожен хостинг дозволить їх запустити.
Для інтеграції пошуку в межах веб-додатку існують також пакети для повнотекстовго пошуку на зразок
Agolia, але зазвичай їх використання не є безкоштовним і Agolia [3] не є виключенням: розробник має змогу
оформити підписку на безкоштовний план використання пакету, але цей план містить суттєві обмеження.
Наприклад, не більше десяти тисяч запитів в таблиці бази даних і не більше ста тисяч операцій, пов’язаних з
цим пакетом, у місяць. Ці обмеження не є суттєвими у разі створення не значних проектів для внутрішнього
використання компанією, наприклад. Але у іншому разі єдиним безкоштовним рішенням для розробника є
найпростіший пошук, який базується на перевірці входження підрядка в рядок і тому подібне.
В такому випадку з’являється наступна не менш суттєва проблема. Існує пряма залежність між
кількість записів в таблиці та швидкість відпрацювання функції пошуку: чим більше записів,  тим довше
доведеться чекати на отримання результату.
Рішенням є використання нейромежі [4] для збільшення швидкості пошуку. Даний підхід не є
стандартним, адже зазвичай нейромережі використовуються для поліпшення якості отримуваних результатів.
Але реалізація пошуку з використання одношарової нейронної мережі також можлива і може бути описана
наступним чином. Нейромережа потребує окремої таблиці для збереження знань даної структури: пошуковий
запит або його ідентифікатор, назва моделі або таблиці з вихідними даними та ідентифікатор знайденого запису
в цій таблиці. Звісно, на початку нейромежа не має ніяких знань, тому у разі виникнення нового унікального
пошукового запиту керування пошуком має бути передано алгоритму за замовчуванням, після виконання якого
отримані результати зберігаються в базі знань нейромережі.
Таким чином, у разі коли такий самий запит буде введено, нейромережа поверне користувачеві ті ж
самі результати, але значно швидше. Дана реалізація також передбачає зміну бази знань мережі у разі
додавання, видалення або редагування записів у вихідних таблицях, ідентифікатори записів яких було
збережено.
Отже, на сьогоднішній день найкращим безкоштовним рішенням для реалізації пошуку в межах вебдодатку є комбінація пошуку за замовчуванням та одношарової нейронної мережі, яка буде навчатись на
пошукових запитах користувача та отриманих результатах від пошуку за замовчуванням.
Також було виявлено, що навчена нейронна мережа повертає результати пошуку приблизно в 5 разів
швидше, ніж пакет для повнотекстового пошуку Agolia.
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Сьогодні ефективне управління проектами неможливе без використання сучасних програмних засобів,
оскільки зростають розміри проектів, частота їх виконання, обсяги інформації.
На сьогоднішній день існує багато систем управління проектами (наприклад, Basecamp, ProjeQtOr,
Atlassian JIRA, Trello, Redmine, GitHub та ін.). Система управління проектами (програмне забезпечення для
управління проектами) — визначення для комплексного програмного забезпечення, що включає в себе
програми для планування завдань, складання розпису, контролю ціни і управління бюджетом, розподілу
ресурсів, спільної роботи, спілкування, швидкого управління, документування та адміністрування системи, яке
використовується спільно для управління великими проектами.

Рисунок 1 – Типові етапи виконанння проекту
Basecamp – це платна клієнт-серверна система управління проектами. Розробляється компанією
37signals. Дана система дуже проста у використанні, але разом з простотою їй гостро не вистачає життєво
важливого функціонала для того, щоб її можна було використовувати в серйозних, скільки-небудь великих
проектах. Розробники з 37signals спростили все, що тільки можна було спростити: немає системи баг-трекінга
— немає взагалі такого поняття як баг, неможливо простежити за станом проекту, тільки за загальним
прогресом і так далі. Все спілкування відбувається у вигляді блогу, завдання ставляться як to-do списки, що
зручно тільки в разі якихось загальних описів для розвитку проекту. Також немає можливості складати звіти.
Тим не менш, у неї достатньо плюсів. Система легка в освоєнні, що дозволяє швидко почати роботу з
нею, має гарний і швидкий веб-інтерфейс, wiki-проекти, блог тощо. Систему можна рекомендувати невеликим
командам і вільним розробникам.
Trello – безкоштовна браузерна система управління проектами, розроблена Fog Creek Software.
Вона використовує парадигму керування проектами, відому як канбан. Проекти зображуються
дошками, що містять списки. Списки містять картки, якими зображуються задачі. Картки повинні переходити з
попереднього списку до наступного (за допомогою перетягування), таким чином зображаючи рух якоїсь
функції від ідеї, аж до тестування. Картці може бути присвоєно відповідальних за неї користувачів. Користувачі
та дошки можуть об'єднуватись в організації. Trello має обмежену підтримку тегів у вигляді шести кольорових
міток. Картки можуть містити коментарі, вкладення, голоси, терміни виконання та списки підзадач. Також
Trello має API. На даний момент підтримуються такі мобільні платформи, як iPhone та Android.
Atlassian JIRA – система відстеження помилок, призначена для організації спілкування з
користувачами, хоча в деяких випадках може бути використана для управління проектами. Розроблена
компанією Atlassian Software Systems, платна, має веб-інтерфейс. Система дозволяє працювати з декількома
проектами. Для кожного з проектів створює та веде схеми безпеки та схеми сповіщення. Всередині компанії
Atlassian Software Systems для управління процесом розробки використовується «стіна смерті». «Стіна смерті»
– це дошка, на яку чіпляються роздруківки запитів користувачів з JIRA і за станом якої відстежується хід
розробки. Після закінчення розробки програмісти інформують користувачів про результати за допомогою JIRA.
У своїй магістерській роботі на основі аналізу сучасних систем управління проектами планується
поєднати переваги вищеперелічених систем та звернути увагу на їхні недоліки. Однією з переваг
розроблюваної системи управління буде експертна система для вибору розробника (developer) для конкретного
проекту. Планується врахувати здібності, навики, вподобання до мов програмування, досвід роботи над
подібними проектами, відгуки та оцінку замовників щодо виконаної роботи розробником.
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У 1994 році данський програміст Расмус Лердорф створив набір скриптів на Perl / CGI для висновку і
обліку відвідувачів його онлайн-резюме, що обробляє шаблони HTML-документів. Лердорф назвав набір
Personal Home Page (Особиста Домашня Сторінка). Незабаром функціональності і швидкості Perl інтерпретатора скриптів – перестало вистачати, і Лердорф розробив з використанням мови C новий
інтерпретатор шаблонів PHP / FI (Personal Home Page / Forms Interpreter). У 1997 році вийшла друга версія
обробника, написаного на C - PHP / FI 2.0. Її використовували близько 1% (приблизно 50 тисяч) всіх інтернетдоменів світу. PHP 3.0 був офіційно випущений в червні 1998 року.
Однією з найсильніших сторін PHP 3.0 була можливість розширення ядра додатковими модулями.
Згодом інтерфейс написання розширень привернув до PHP безліч сторонніх розробників, що працюють над
своїми модулями, що дало PHP можливість працювати з величезною кількістю баз даних, протоколів,
підтримувати велике число API. Велика кількість розробників призвело до швидкого розвитку мови і стрімкого
зростання його популярності. З цієї версії акронім php розшифровується як «PHP: hypertext Preprocessor»,
замість застарілого «Personal Home Page». До зими 1998 року Енді Гутманс і Зеєв Сураські почали переробку
ядра PHP. У завдання входило збільшення продуктивності складних додатків і поліпшення модульності базису
коду PHP. Новий движок, названий Zend Engine, успішно справлявся з поставленими завданнями і вперше був
представлений в середині 1999 року. PHP 4.0, заснований на цьому движку і приніс з собою набір додаткових
функцій, офіційно вийшов в травні 2000 року.
П'ята версія PHP була випущена розробниками 13 липня 2004 року. Зміни включають оновлення ядра
Zend (Zend Engine 2), що істотно збільшило ефективність інтерпретатора. Введена підтримка мови розмітки
XML. Повністю перероблені функції ООП, які стали багато в чому схожі з моделлю, використовуваною в Java.
Зокрема, введена деструкція, відкриті, закриті і захищені члени і методи, остаточні члени і методи, інтерфейси і
клонування об'єктів. У наступних версіях також були введені простору імен, замикання і цілий ряд досить
серйозних змін, кількісно і якісно можна порівняти з тими, які з'явилися при переході на PHP 5.0.
У 2014 році було проведено голосування, за результатами якого наступна версія отримала назву PHP 7.
Вихід нової версії планувався в середині жовтня 2015 года. У березні 2015 року Zend представили інфографіку
в якій описані основні нововведення PHP 7. 3 грудня 2015 року було оголошено про вихід PHP версії 7.0.0, що
грунтується на експериментальній гілці PHP – phpng (PHP Next Generation), і розроблялася з упором на
збільшення продуктивності і зменшення споживання пам'яті. У новій версії додана можливість вказувати тип
повертаються з функції даних, доданий контроль переданих типів для скалярних даних, а також нові оператори.
Недоліком PHP є низька якість коду через простий синтаксис і простоту в налаштуванні оточення
дають можливість швидко почати програмувати на PHP. Це знижує рівень входу для початківців, які не мають
знань про те, на яких засадах має вестися розробка коду. В результаті виходить багато коду, що має "запахи",
що і призводить до критики даної мови іншими програмістами. На ділі ж, людина, що має знання про те як
потрібно вибудовувати архітектуру програми і принципи написання коду, може розробляти ефективні додатки.
Згідно з дослідженнями одного з великих порталів із працевлаштування:
 Віковий діапазон найбільш затребуваних програмістів PHP 20-45 років;
 Програмісти PHP у віці до 30 років складають 78% від загального числа фахівців;
 96% програмістів PHP - чоловіки;
 81% програмістів PHP володіють англійською мовою на базовому рівні і на рівні читання технічної
документації; на розмовному і на вільному рівнях - 15%;
 67% програмістів PHP мають вищу освіту, 21% - неповну вищу, 12% - середню спеціальну.
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ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛІВОСТІ PHPQUERY – БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ПАРСИНГУ І ОБРОБКИ ВЕБСТОРІНОК
Синицин Д. Є., магістрант
Науковий керівник Сидоренко В. М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
При вирішенні завдань під час розробки проекту доводиться працювати і з клієнтською і з серверною
частиною коду. Логіка реалізується на PHP, HTML коді і генерується для виведення даних в браузері
користувача. Варто замислитися над тим, як змінювати і маніпулювати згенерованою структурою HTML за
допомогою коду PHP серверної частини програми. PHPQuery є відмінним рішенням для такого завдання.
PHPQuery – бібліотека для парсинга, аналог jQuery на PHP. Автор - польський програміст Тобіас Судник.
Спочатку розробив невеликий парсер для своїх потреб та з часом перетворив його в один з найкращих засобів
синтаксичного аналізу.
Заснована на DOM, бібліотека є однією з найшвидших. PHPQuery працює з селекторами, атрибутами,
Ajax, подіями тощо. Точно так, як CSS відокремлює візуалізацію від структури HTML, PHPQuery відокремлює
поведінку від структури HTML. Наприклад, замість прямої вказівки на обробник події натискання кнопки
управління передається PHPQuery, яка ідентифікує кнопки і потім перетворює його в обробник події кліка.
Бібліотека PHPQuery містить функціональність, корисну для максимально широкого кола завдань.
Проте, розробниками бібліотеки не ставилося завдання суміщення в PHPQuery функцій, які підійшли б усюди,
оскільки це призвело б до великого коду, велика частина якого не затребувана. Тому була реалізована
архітектура компактного універсального ядра бібліотеки і плагінів. Це дозволяє зібрати для ресурсу саме ту
функціональність, яка на ньому була б затребувана.
Щоб почати працювати з бібліотекою, потрібно її завантажити. Знайти її можна на офіційному сайті
розробника. На сторінці завантажень можна знайти кілька версій PHPQuery. Версії можуть трохи відрізняються
один від одного, але ці відмінності, як правило, не істотні, загальний принцип однаковий.

Рисунок 1 – Приклад використання бібліотеки PHPQuery для парсингу інформації з сайту
ЛІТЕРАТУРА
1. Парсинг html-сайтів за допомогою PHPQuery [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://parsing.valemak.com/ru/php/library/phpquery.
2. Веб-служба [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://junnot.info/parsing-pri-pomoshhi-phpquery.
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Wordpress - на даний момент номер один по використанню (CMS) платформа для керуванням сайту в
світі, яка має відкритий вихідний код та поширюється під ліцензією GNU GPL. На даний момент, WordPress
найчастіше використовується для створення блогів на її основі. Розглянемо переваги, які на даний момент
роблять платформу настільки популярною. WordPress має досить просту панель адміністрації, яку легко
освоїти за лічені години. А сам сайт, на основі WordPress, можна створити за один день. WordPress написана на
мові програмування PHP та в якості бази даних використовує MySQL.
Зараз доступно багато тем та плагінів, з допомогою якхи можна створювати практично будь-які
проекти. Серед можливостей WordPress можна виділити підтримку тем, плагінів, RSS, Atom, trackback,
pingback, веб-стандартів (XHTML, CSS), СЕО-оптимізації, наявність перекладів на різні мови, українську та
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інші можливості. Новини про уразливість в мережі і спробах злому вже є буденністю, тому дуже важливо
використовувати надійні методи захисту для вашого сайту. Одним з найпопулярніших методів є двофакторна
аутентифікація, яка дозволяє вам підтвердити вашу особистість за допомогою мобільного пристрою.
Плагін Keyy Two Factor Authentication є одним з найкращих доступних рішень. Після установки, плагін
дозволить вам увійти в вашу панель управління WordPress за допомогою вашого смартфона. Вам також буде
необхідно завантажити відповідний додаток, в якому ви зможете створити пін код або зареєструвати ваш
відбиток пальця. При вході в панель управління, просто відкрийте програму і наведіть ваш телефон на код,
який з'явиться на екрані. Для цього плагіна існує преміум версія, однак, для звичайних користувачів
безкоштовної версії має вистачити.
Keyy була побудована на криптографії публічного ключа RSA, яка є такою ж випробованою
технологією, що є безпечними веб-сайтами (SSL) та багатьма іншими галузевими стандартами.Він передбачає
2048-розрядну цифрову клавішу RSA, яка створюється та зберігається на мобільному телефоні користувача.
Keyy не зберігає центральну базу даних про профіль користувача та дані для входу. Цифрова клавіша
захищена в Android Keystore або Apple Keychain, доступною лише через мобільний телефон кожного
користувача, захищеного скануванням відбитків пальців, або 6-значним PIN-кодом, тому дані залишаться
безпечними, навіть якщо телефон загублено.
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Вступ. Питання про підтримку освітнього процесу за допомогою інноваційних технологій, а саме
технології доповненої реальності (англ. augmented reality, AR), є актуальним за рахунок того, що основними
цілями освітнього процесу є поліпшення якості та підвищення ефективності освіти.
AR без сумнівів є величезним проривом в подачі освітнього матеріалу та засвоєнні інформації
школярами та студентами. Однією з найважливіших причин такої високої ефективності застосування
доповненої реальності в освіті є те, що вона зрозуміло показує взаємозв'язок реального та віртуального світу,
тривимірне зображення дозволяє зацікавити, стимулює увагу та сприйняття до інформаційної складової.
Робота додатків, що використовують технології доповненої реальності, доступна на широкому спектрі
пристроїв, від смартфонів до комп'ютерів з вбудованими камерами. Тому з урахуванням наявності подібного
роду гаджетів практично у кожної людини технічне питання використання AR в освіті постає тільки при виборі
і впровадженні конкретної, уніфікованої платформи, на якій буде здійснюватися весь процес освіти.
Постановка задачі. Дослідити існуючі методи роботи із доповненою реальністю та розробити
мобільний додаток для відтворення інформації в навчальних аудиторіях для КрНУ ім. М. Остроградського.
Програму створити за допомогою елементів AR на основі розпізнавання маркерів.
Методи досліджень. У дослідженні використано платформу Vuforia та середовище розробки Unity.
Результати. Огляд альтернатив з урахуванням найбільш важливих критеріїв показав, що
найоптимальнішою платформою для розробки системи є Vuforia. Vuforia - безкоштовна бібліотека, постійно
модернізується, дозволяє створювати кросплатформені програми за допомогою спеціального ігрового рушія
Unity. В результаті було створено мобільний додаток з елементами AR на основі розпізнавання маркерів для
навчального закладу. Початок роботи відбувається з ініціалізації камери, запиту відеопотоку і виділення кадру
з потоку. Далі необхідно знайти на виділеному кадрі необхідне зображення, а саме маркер. Якщо маркер
знайдений, відбувається вилучення інформації.
Якщо маркер не виявлено, відбувається повторне виділення кадру з відео потоку. Після вилучення
інформації (ідентифікатора) додаток відправляє запит до бази даних для пошуку необхідного об'єкта. При
знаходженні запису в базі виконується відповідна дія. В результаті інформація накладається поверх кадру.
Висновки. Розрив між реальним і цифровим світом заважає отримувати потрібну інформацію з
доступних даних. Доповнена реальність вирішує цю проблему, додаючи до реальних об'єктів цифрові дані і
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зображення. Надаючи інформацію в зручній формі у потрібний момент, AR допомагає швидше осмислювати і
використовувати її.
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Під порталом звичайно називається будь-який великий Web-сайт. В цьому полягає маркетинговий
аспект поняття порталу. Так вийшло, що на якомусь етапі з'явилася необхідність розділити прості сайти від
досить складних Web-систем, які надалі стали називатися Web-порталами. Так з'явилися новинні, торгові,
туристичні портали та інші. Визначення портала, яке дає авторитетне аналітичне агентство Gartner:
Портал – це програмна інфраструктура для Web, що надає доступ (з можливістю взаємодії) до
релевантних інформаційних активів (до інформації / контенту, додатків і бізнес-процесів), інтелектуальним і
людським активам шляхом вибірки за цільовою аудиторією, наданими з високим ступенем персоналізації.
Як правило, портали виконують функції пошуку, а також надають доступ до різних інтернет-сервісів,
наприклад електронній пошті, стрічці новин і тощо. Концепція Web-порталів - надання максимальної кількості
інтернет-сервісів в одному місці для залучення найбільшого числа користувачів.
Aгентство Gartner пропонує наступний розподіл порталів за цільовою аудиторією:
 B2E (business-to-employee) – портали для взаємодії з співробітниками,
 B2C (business-to-customer) – портали для взаємодії з замовниками,
 B2B (business partners) – портали для взаємодії з бізнес-партнерами.
Портали діляться на класифікації за спеціалізацією інформації:
1. Вертикальний портал (нішевий, vertical portal, niche portal) – портал вузької тематичної
спрямованості, що надає різні сервіси для користувачів мережі по певним інтересам і орієнтований на повне
охоплення певної тематики або області діяльності. Якщо тематика вертикального порталу досить цікава,
навколо нього може скластися інтернет-спільнота (community) – більш-менш постійна група осіб, які
систематично спілкуються між собою (наприклад, в чаті такого порталу).
2. Горизонтальний портал (універсальний, загального призначення, general portal) - портал, що охоплює
безліч тематик, що представляє набір сервісів (обслуговуючих, по можливості, всі теми) і орієнтований на
максимально широку аудиторію - на максимальне охоплення її інтересів. Найбільш відомі горизонтальні
портали: Yahoo! (Англомовні); Mail.ru (російськомовний); Yandex, Ukr.net (російськомовні і україномовні). Такі
портали, як правило, поєднують в собі різноманітні функції, пропонують різноплановий контент і різні сервіси
(новинні, фінансові, розважальні, ігрові та інші).
Портали діляться на класифікації за спрямованістю на користувачів:
1. Корпоративний портал (corporate portal, enterprise portal) – сукупність інформаційних систем і
баз даних підприємства, представленого в інтернеті. Надає співробітникам компанії (або її партнерам) строго
певні права доступу до автоматизованої системи управління (інформаційній системі підготовки прийняття
рішень, експертній системі, системі спільної роботи, системі управління бізнес-процесами і тощо).
2. Публічний портал (public portal) є діаметральної протилежністю корпоративного порталу, так як є
доступним для необмеженого кола користувачів. Публічний портал надає будь-якому відвідувачу будь-яку
інформацію і будь-які сервіси. Як правило, публічний портал належить будь-якої компанії і є частиною її
бізнесу (наприклад, Mail.Ru). Однак його не можна віднести до корпоративних сайтів, внаслідок чого на такому
порталі рідко можна побачити дані про саму цієї компанії.
3. Змішаний портал (Blended portal) – його метою є просування, багато інтернет-магазинів стали
наповнювати свої сайти докладною довідковою інформацією по товарах, статтями з тематики магазину тощо.
тобто перетворювати їх в змішані портали, що поєднують в собі вичерпні інформаційні ресурси і бізнес.
З іншого боку, деякі вертикальні портали також стали займатися бізнесом в спеціалізованих розділах.
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МОДЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА ОСНОВЕ УГЛУБЛЕННОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО И
СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО КОНТЕНТА В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Рычок Ю. С., студ., Кравченко С. А., студ., Сидоренко В. Н., к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Наличие широкополосного доступа в Интернет практически в любой точке планеты и наличие
персональных компьютеров и мобильных устройств почти у каждого жителя цивилизованного государства
расширило возможность общения, в первую очередь, через социальные сети. Социальные сети в настоящее
время – неотъемлемая часть нашей жизни и это является неоспоримым фактом. По данным социальных
исследований человек проводит в сети Интернет до девяти часов в сутки, из них треть – на общение в сетях [1].
В процессе общения пользователи соцсетей обмениваются разноплановым контентом, который включает в себя
как семантическую, так и сентиментальную составляющую текстовых сообщений, эмотиконы, эмодзи, фото и
видео. Поэтому актуальным является развитие информационных технологий анализа процессов, происходящих
в социальных сетях, в частности обработки и анализа такого контента. Наличие таких инструментов позволяет
повысить эффективность работы рекламных и социологических компаний, спецслужб и т. п.
При этом, как принято считать, «классическим» источником семантической и сентимент-информации
является текст. Однако, как показывает практика, для стиля общения основной массы пользователей сети
характерны эмотиконы и эмодзи (дальше по тексту «эмотиконы») как для семантической и эмоциональной
«раскраски» основного текстового сообщения, передающего смысл, так и при формировании самостоятельных
«образных» месседжей. При этом стандартная процедура обработки текста при извлечении информативной его
части предполагает процедуру стемминга – удаление лишних символов и элементов, которые, как считается, не
несут полезной информации.
С другой стороны, в задачах синтеза шаблонов целевых групп пользователей основополагающую роль
играют описательные данные из персональных аккаунтов: пол, образование, место жительства, семейное
положение и т. п. Однако в задачах информационного влияния для составления шаблона пользователя в
дополнение к вышеуказанным важными являются поведенческие характеристики субъекта, одним их которых,
например, является стиль письма. Вопрос определения стилистики текста, как известно, является предметом
компьютерной лингвистики и активно изучается. Однако в контексте разработки автоматизированных средств
семантического и сентимент-анализа важным является поиск простых метрик. По мнению авторов, одной из
таких метрик может служить количество орфографических и синтаксических ошибок, характеризующие
элементарную грамотность участника дискуссии.
Таким образом, углубленный семантический и сентимент-анализ неструктурированного контента –
путь к разработке эффективных методов повышения информативности мониторинга социальных сетей как в
полуавтоматическом (человек + визуализация результатов), так и в автоматическом режиме на основе ботов.
Целью работы является усовершенствование методов обработки неструктурированного текстового
контента из социальных сетей за счет модели непосредственного мнения на основе углубленного
семантического и сентимент-анализа.
Суть подхода, лежащего в основе модели, предлагаемой авторами, заключается в расширении понятия
непосредственного мнения [2] на случай многомерных оценок его составляющих.
Основной задачей семантического и сентимент-анализа неструктурированного контента из социальных
сетей является семантический и сентимент-анализ сообщений (месседжей) на предмет непосредственных
мнений определенных авторов (субъектов) относительно определенных объектов или их свойств.
Сообщением, или месседжем (message) mg будем называть любой контент, который сгенерирован тем
или иным субъектом.
Текстовым сообщением (text message) tmg будем называть текстовый контент, который сгенерирован
тем или иным субъектом. Текстовое сообщение в терминах text mining - это текстовый документ.
Субъектом (subject) sb будем называть сущность (человека или виртуального собеседника (чат-бот)),
которая сгенерировала месседж. Месседж может (но не обязательно) содержать непосредственное мнение
относительно определенного объекта или его свойств. Тогда субъект выступает в роли автора мнения.
Автором (holder) h мнения называется субъект, которому принадлежит непосредственное мнение.
Объектом тональности (entity) e называется сущность, относительно которой автор высказал свое
мнение.
Свойством объекта тональности f называется часть, или атрибут объекта тональности.
Тональной оценкой (orientation, polarity) или сентимент-оценкой op называется тональная оценка, то
есть эмоциональная позиция автора по упомянутому объекту, или его свойстве.
Таким образом, непосредственным мнением (opinion) называется высказывания автора об одном
объекте, которое представляется кортежем из пяти элементов:
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e, f , op, h, t  ,

(1)

где t момент времени, когда было сформировано мнение.
С точки зрения задач, сформулированных авторами, термин «углубленный семантический и сентиментанализ» предполагает следующее определение непосредственного мнения:
e, f , (op1 , op2 , op3 ), (h1 ,..., h ), t ,
(2)



в котором скалярные тональные оценки



op и h заменяются на векторные (op1 , op2 , op3 ) и (h1 ,..., h )

соответственно. Здесь op1 - оценка тональности текстового сообщения по выбранной шкале (например,
бинарной), op 2 - оценка тональности эмотикона (при его наличии) в составе текстового сообщения, op3 оценка тональности эмотикона в составе сообщения без наличия слов. Таким образом, если при использовании
традиционного подхода имеет место оценка op  (op1 , NA, NA) , то в предлагаемой модели в распоряжении
имеются оценки тональности (op1 , op2 , op3 ) , (op1 , op 2 , NA ) , ( NA, op 2 , NA ) , ( NA, NA, op3 ) , что
существенно расширяет поле для анализа и, в первую очередь, возможности классификации временных рядов
динамики таких оценок, с использованием моделей машинного обучения. Здесь NA («not avialable») –
отсутствующее значение. Вектор (h1 ,..., h ) предлагается для описания и формирования портрета автора
мнения. Здесь в качестве координат могут выступать различные наборы параметров, однако они делятся на две
принципиально отличные категории: априорные и апостериорные. Первые характеризуют сам субъект и к ним
могут быть отнесены данные из персональных аккаунтов авторов мнений. Вторые являются поведенческими
характеристиками субъекта и к ним могут быть отнесены предлагаемые авторами две простые метрики:
количество орфографических ошибок и количество ошибок пунктуации, характеризующие грамотность письма.
Исходя из вышеприведенных определений, не каждое сообщение может порождать мнение, а не
каждый субъект может быть автором мнения. Данный вопрос требует пояснения.
Непосредственное мнение, согласно определению, выражается кортежем e, f , op , h, t  . В принципе
некоторые параметры, входящие в кортеж, могут отсутствовать: e , f или op . При этом месседж всегда
создается в определенный момент времени и всегда существует субъект, который его создал. Однако очевидно,
что для того, чтобы текстовое сообщение порождало непосредственное мнение, необходимо, как минимум,
чтобы кортеж мог содержать непустую оценку названия объекта e и оценку тональности op высказывания
относительно e . То есть, если в сообщении есть упоминание об объекте e и существует тональная оценка
op относительно объекта, только тогда субъект, сгенерировавший месседж, может считаться, автором h
непосредственного мнения. То есть, если на выходе процедуры генерации мнения получен кортеж
NA, f , NA, h, t , то он не может считаться мнением, а месседж, который породил такой кортеж, не может
считаться кортежем, породившим мнение. При этом также понятно, что невозможна ситуация, когда
существует свойство объекта f при отсутствии самого объекта e , к которому оно имеет отношение: то есть в
принципе невозможно существование мнения

NA, f , NA, h, t  ,

e, NA, op, h, t  , то есть когда свойства объекта не указаны.

а только

e, f , NA, h, t  ,

но возможно

Таким образом, не каждый месседж несет в себе мнение, а в качестве индикатора для отбора
собственно мнений среди всех возможных кортежей в процедуре генерации набора мнений должна быть
проверка на наличие значений первого и третьего значений кортежа: e " NA" , op " NA" .
На основе предложенной модели авторами создан прототип программного обеспечения на языке R и
проведен ряд экспериментов на социальной сети Twitter. Результаты показали, что предложенный подход дает
возможность повысить информативность результатов семантического и сентимент-анализа.
Предложенные модели целесообразны не только при разработке автоматизированных систем
мониторинга социальных сетей, в частности, при решении задач информационного влияния и управления, но и
при разработке эффективных чат-ботов на основе искусственного интеллекта.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ВТОМЛЮВАНОСТІ ОЧЕЙ КОРИСТУВАЧА
Онищенко Ю. М., магістрант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розвиток новітніх технологій значною мірою впливає на життя людини. Автоматизація вирішення
повсякденних задач, шляхом комп’ютеризації дозволяє значно підвищити продуктивність роботи людини,
проте комп’ютеризація має негативні сторони впливу на людський організм, найбільшого впливу зазнає зір
людини, через постійний контакт з джерелом світлового випромінення, що може призвести до виникнення
комп’ютерного зорового синдрому в результаті чого у людини може виникнути запаморочення голови, сухість
очей, почервоніння в очах, що в подальшому може призвести до часткової втрати зору.
Однією з важливих причин виникнення синдрому комп’ютерного зору є невиконання правил
ергономіки робочого місця. Найбільш впливовими факторами є: рівень висоти очей відносно монітору,
освітленість навколишнього простору, тип покриття матриці монітору, виконання методичних зорових
гімнастик, використання спеціалізованих окулярів. Проте незважаючи на наявність інструктажу з техніки
безпеки користування персональним комп’ютером, при працевлаштуванні на робочі спеціальності, які
потребують вміння користуватися персональним комп’ютером, лише незначна частка користувачів виконує усі
поставлені вимоги, щодо робочої відстані між очами та монітором, кутом нахилу, освітленістю робочої зони, та
методичним виконанням зорової гімнастики. Основною проблемою при роботі з персональним комп’ютером є
недостатня інформативність існуючих методів контролю виконання вимог, щодо користування комп’ютером,
які дозволили б запобігти надмірній втомлюваності очей, та зменшили ймовірність виникнення комп’ютерного
зорового синдрому.
Для вирішення поставлених проблем слід застосувати методи розпізнавання образів, а саме розробити
програмне забезпечення, яке шляхом використанням методів машинного зору дозволить проводити аналіз
поведінки людини під час роботи за комп’ютером, аналіз освітленості робочого простору, та аналіз положення
людського обличчя відносно монітору. Існує декілька методів розпізнавання образів: детерміновані (для
побудови алгоритмів розпізнавання використовуються геометричні заходи «близькості», засновані на вимірі
відстаней між розпізнаваним об'єктом і еталонами класів), імовірнісні (застосовуються імовірнісні методи
розпізнавання, засновані на теорії статистичних рішень), логічні (дискретний аналіз і засноване на ньому
числення висловів), структурні (для побудови алгоритмів класів використовуються спеціальні граматики),
комібіновані (використовується метод обчислення оцінок). Частина методів є залежною одна від одної, тому
системи машинного зору використовують послідовне поєднання цих методів для виконання повного
інспектування об’єкту. При виборі використовуваного методу важливо врахувати інвараітивність до переносу,
повороту та масштабування зображення, через не можливість створити ідеальні умови при створенні
досліджуваного зображення.
На першому етапі кольорове зображення буде переводитися у градації сірого, це дозволить виконувати
подальшу обробку зображення. На другому етапі буде проводитися пошук об’єкту на зображенні шляхом
використання методу Віоли-Джонса, метод дозволяє виконувати пошук різних класів об’єктів шляхом
використання так званих примітивів Хаара, які є набором елементарних поєднань темних та світлих областей,
якщо знайдена на зображенні область містить достатню кількість примітивів, то об’єкт вважається знайденим.
Для можливості роботи програмного забезпечення у режимі реального часу, пошук очей користувача буде
виконуватися поетапно: на першому етапі буде виконуватися пошук обличчя, на другому – пошук очей. Після
знаходження шуканого об’єкту буде проводитися контурний аналіз шляхом використання методу Канні для
пошуку контурів ока користувача, та диференційного оператору Лапласа для пошуку вершин контурів ока, які
дозволять аналізувати стан ока. Аналіз освітленості робочого приміщення буде проводитися за рахунок аналізу
фону та обличчя користувача. Відстань від робочої станції до користувача буде вираховуватись шляхом
використання методів геометричної оптики.
Використання програмного забезпечення для контролю виконання рекомендацій, щодо роботи
користувача з робочою станцією, дозволить зменшити вірогідність виникнення у користувача комп’ютерного
зорового синдрому та зменшить ризик втрати зору через негативний вплив надмірного світлового
випромінення на людське око.
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FIREBASE: ОГЛЯД ОСНОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Залюбовська Ю. О., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Firebase – це платформа (сервіс) для розробки, тестування, поширення та монетизації власних розробок
для Android, IOS чи Web, який суттєво спрощує роботу та доступний для розуміння новачкам у сфері
девелопменту. Firebase був заснований в 2011 році Ендрю Лі та Джеймсом Темпліном. Пізніше, в 2014 році
команда Firebase ввійшла до складу Google, після чого отримала доступ до всіх можливостей корпорації. Після
цього, в 2016 були представлені нові функції Firebase як в сфері розробки, так і в сфері розкрутки додатку і його
монетизації. Firebase надає інтуїтивно зрозумілі API для роботи, що значно спрощує та пришвидшує процес
розробки. Також платформа надає аналітичні можливості для моніторингу статистики дій користувачів, роботи
програми і відстежувати критичні ситуації. Крім цього, Firebase працює на будь-яких платформах завдяки
пакетам розробника для Android, iOS, JavaScript, C++ та серверним бібліотекам чи REST API. У випадку
набуття програмним додатком популярності Firebase сам адаптує серверний код, тим самим втілюючи
властивість масштабованості.
До функцій, які реалізує Firebase, відносять:
1. Realtime Database/ Firestore/Storage – серверні хмарні бази даних. Робота з цими базами адаптована і
під офлайн-режим: всі зміни зберігаються, а потім вносяться в базу при вході в режим онлайн.
2. Authentication – дозволяє налаштувати регістрацію та авторизацію користувачів за допомогою
звичайного email та паролю, а також за допомогою аккаунтів Facebook, Google, Twitter тощо.
3. Cloud Messaging – дозволяє надсилати пуш-повідомлення користувачам додатку (наприклад, нове
повідомлення в чаті, сповіщення про новини тощо).
4. Test Lab/ Crash Reporting – тестування додатку на реальних та емульованих пристроях Google (Test
Lab: лише для Android) та моніторинг стану додатку на пристроях та відстеження всіх крашів, ANR і т.д. з
повним звітом про помилки.
5. Analytics – надання повної структурованої інформації про додаток та користувачів: в яких регіонах
поширений, час роботи, витрати, кількість поломок та інше.
6. App Indexing – додавання створеного продукту в пошуки Google.
7. Invites – створення запрошень на встановлення створеного додатку, які можуть поширювати і вже
існуючі користувачі.
На цьому список можливостей, які надає платформа не обмежується.
Сервіс Firebase – це революційний продукт для сучасного світу розробки. Він автоматично виконує
велику долю роботи, про яку розробнику більше не варто замислюватися. За його допомогою навіть не маючи
великого досвіду в розробці застосунків будь-хто може створити власний продукт без зайвих складнощів.
ЛІТЕРАТУРА
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МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Кучерява Д. Л. студ.
Науковий керівник Славко Г. В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Якість програмного забезпечення – це характеристика програмного забезпечення (ПЗ), ступінь
відповідності ПЗ до вимог. Поняття якості має різні інтерпретації залежно від конкретної програмної системи і
вимог до неї [0]. Стандарт ISO/IEC 9126 регламентує зовнішні і внутрішні характеристики якості ПЗ. Зовнішні і
внутрішні характеристики якості відображають властивості самого ПЗ (працюючого або не працюючого), а
також погляд замовника і розробника на таке ПЗ. Безпосереднього кінцевого користувача ПЗ цікавить
експлуатаційна якість ПЗ – сукупний ефект від досягнення характеристик якості, що виміряється строком
результату, а не властивістю самого ПЗ [0].
Рівня практичного застосування досяг розвиток моделей, методів і засобів оцінки вартості ПЗ. Проте за
відсутності інформації, засобів і фахівців методи і засоби оцінки вартості ПЗ фактично не використовуються
при розробці ПЗ в Україні. Тому, актуальним є ознайомлення з моделями і методами оцінки вартості ПЗ.
Як зазначає Н.А. Сидоров [0] методи і моделі оцінки вартості ПЗ можна розділити на дві групи:
неалгоритмічні методи і алгоритмічні моделі. До неалгоритмічних методів належать Price-to-win, оцінка за
Паркінсоном, експертна оцінка, оцінка по аналогії. До алгоритмічних моделей належать SLIM і COCOMO.
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Сутність неалгоритмічних методів полягає в тому, що при оцінці вартості ПЗ використовуються певні
схеми і принципи, а не математичні формули (табл. 1).
Таблиця 1 – Неалгоритмічні методи оцінки вартості ПЗ
Метод
оцінки

Принцип

Суть методу

Застосування

Клієнт завжди
правий.

Незалежно від передбачуваних
реальних витрат на розробку
проекту, оцінка вартості ПЗ
коригується у відповідності до
побажань замовника.

Обсяг
роботи
зростає в тій мірі, в
якій це необхідно,
щоб зайняти час,
виділений на її
виконання.

Часто застосовується компаніями,
які не мають коштів для якісної
оцінки проектів.
Негативними наслідками застосува
ння методу є: брак ресурсів для
виконання проекту, невиконання
термінів здачі проекту і як
результат – втрата контракту або
банкрутство.
Використовується у вигляді такої
схеми:
щоб
підвищити
продуктивність праці розробника,
необхідно
зменшити
час,
відведений на розробку.

Вперше висловлений
С.Н. Паркінсоном і описував
природу
взаємодії
бюрократичної системи
в
адміністративних інститутах,
відображаючи
процес
неефективного використання
ресурсів.
До процесу оцінки залучаються інженери-розробники, які самі
оцінюють частину проекту яку вони розроблюють. Після цього, на
зборах, результати окремих оцінок інтегруються в єдину, цілісну
систему. Припущення, на яких ґрунтувалася оцінка окремих
експертів, заносяться до протоколу. В результаті досягається баланс
оцінки при інтеграції окремих компонентів в загальну систему. Далі
йде чергова стадія по-компонентної оцінки, і в міру збільшення
кількості ітерацій точність оцінки збільшується.
Оцінка за аналогією, використовує емпіричні дані про
характеристики завершених проектів. Схема оцінки складається з
трьох етапів. На 1 етапі: здійснюється збір даних по проекту,
оптимальними формами для цього є аналіз вимог і проектування. 2
етап: включає в себе пошук і аналіз проектів «аналогічних» за
обраними характеристиками розроблюваному. 3 етап: експертна
оцінка проекту, що розроблюється, в якій значення, взяті з
аналогічного проекту використовуються як базис оцінки.

Price-to-win

За
Паркінсоном

Експертна
оцінка

Ґрунтується
на
принципі
експертної оцінки і
застосовується
в
проектах,
що
використовують
нові технології, нові
процеси .
Метод ґрунтується
на
принципі
аналогії

Оцінка за
аналогією

Серед вітчизняних дослідників, в роботах яких висвітлювались моделі оцінки вартості ПЗ, можна
назвати Міщенко І. [0], Колдовського В., Баценко Д., Сидоров Н. А. [0], Кожевніков Н. Г. [0]. При чому, в
роботі [0] сформульований висновок щодо доцільності використання моделі COCOMO у державних компаніях
для оцінки вартості розробки ПЗ, у той час як сьогодні більшість розробників в цієї сфері є приватними.
Модель COCOMO ІІ досить часто використовується для розрахунків вартості ПЗ, вона існує в трьох
типах (таблиця 2). Тип проекту та стадія розробки впливає на вибір одного з трьох типів.
Таблиця 2 – Типи моделі COCOMO ІІ
Тип
Application
Composition
model (ACM) – модель
композиції додатка.
Early Design (EDM) –
модель ранньої стадії
розробки.
Post-Architecture
model
(PAM)
–
постархітектурна модель.

Включає
Оцінку
прототипу
користувацького інтерфейсу.
На цій стадії не достатньо
загального
опису проекту,
потрібні деталі.
Отримання найбільш точної
оцінки.
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Використовується
На ранніх стадіях розробки.
Для отримання приблизних оцінок по проекту.
Для початкових значень використовує функціональні
точки та кількість рядків коду. Ця модель працює
найефективніше якщо розроблена архітектура життєвого
циклу, перевірена її відповідність місії компанії,
концепції взаємодії, ризикам, визначена структура
компонентів продукту, що розроблюється.

Рівняння для EDM та PAM має вигляд: E = a x (KLOC)b x EAF, де Е — трудомісткість (в людиномісяцях); KLOC (KiloLines Of Code) — розмір коду програми (в тисячах рядків), EAF (Efforts Adjustment Factor)
— фактор трудомісткості.
EAF = Π EMi, де EMi – числове значення i-го фактору витрат для EDM використовується сім факторів,
для PAM – сімнадцять.
b = 0,91 + 0,01 x Σ Wi, де Wi – набір параметрів, які відображають властивості проекту. Час розробки
розраховується за формулою:
T = 3,67 x E(0,29+0,2(b-0,91)), де T – час (в місяцях).
Також можна користуватись функціональними точками, як початковими даними в рівняннях.
Отже, розглянуто і досліджено літературні джерела по даній тематиці, реалізовано web-додаток для
розрахунку вартості ПЗ за моделлю COCOMO II.
ЛІТЕРАТУРА
1. Якість програмного забезпечення [Електронний ресурс] / Wikipedia. – 2017. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Якість_програмного_забезпечення.
2. Кожевніков І. Г. Емпіричні моделі оцінки вартості розробки програмного забезпечення /
І. Г. Кожевніков. // Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь. – 2014. – №83. –
С. 195–207.
3. Міщенко І. Застосування моделі Constructive Cost Model (COCOMO II) під час проведення оцінки
комп ютерних програм на основі витратного підходу // Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. - 2010. - N
10. – С . 13-17.
4. Сидоров. Н. А. Модели, методы и средства оценки стоимости программного обеспечения.
[Електронний ресурс] / Н. А. Сидоров, Ю.Н. Василенко // м. Київ, НАУ. – 2006. – Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1541/36.
РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКУ АВТОМАТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ АУТЕНТИЧНОСТІ ПРОГРАМНИХ
КОДІВ МОВАМИ ПРОГРАМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ
Воробйов О. С., студ.1), Дерієнко Г. А., студ.2)
1)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2)
Харківський національний університет радіоелектроніки
Сутність проблеми встановлення авторства програмних кодів (authorship attribution) та їх унікальності
полягає у визначенні з максимально можливою ймовірністю їхньої оригінальності за деякими
характеристиками коду програми. Питання автоматизованої перевірки програмних кодів набуло великої
актуальності ще у середині 2000-х років. Кожне теоретичне дослідження в даній області підкріплювалося на
практиці шляхом реалізації програмних засобів. Таким чином, призначення та функціональні можливості
розробок визначалися саме вузькою областю дослідження [1-3]. Особлива потреба такої перевірки виникає при
застосуванні дистанційної або змішаної форми навчання. Аналіз програмного коду може застосовуватися і при
захисті авторського права на програмний продукт. Зростання обсягу плагіату в письмових роботах студентів, у
тому числі, в програмних кодах, призводить до необхідності розробки і впровадження в вузах спеціалізованого
інструментарію – інформаційних систем пошуку плагіату. Перевірка програмного коду дозволить викладачам
отримувати об'єктивні докази переписаного коду (цілком або фрагментами).
Внаслідок особливостей (перевірка на антиплагіат програмних кодів на мовах високого рівня),
стандартні системи для перевірки текстів не здатні вирішити таку задачу. Специфіка пошуку відповідностей
між вихідними кодами програм. Програма для обчислювальної машини відрізняється від звичайного тексту і їй
притаманні специфічні характеристики: структурованість, залежність від вхідних даних. Крім того, програма
може бути представлена у вигляді вихідного тексту (вихідного коду), проміжного (об'єктного) коду та коду, що
виконується. Кожне із зазначених представлень може використовуватися в якості матеріалу для пошуку
плагіату [4].
У початковому тексті зберігається більше характеристик, властивих конкретному автору
(найменування змінних, стиль написання тексту, лінгвістичні особливості коментарів, кількість різних типів
даних), які при компіляції, здебільшого, втрачаються. Але і в виконуваному коді зберігається багато
індивідуальної інформації: спосіб організації даних, інформація про використаний компілятор, системні
виклики та специфічні помилки та інше. При цьому багато алгоритмів формують своє власне представлення
виконуваного коду, для подальшої його обробки [5,6].
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Застосування стандартних алгоритмів буде давати невірні результати, так як в текстах програм завжди
будуть зустрічатися однакові конструкції, оператори, змінні. А з іншого боку такі алгоритми легко обійти,
переробивши частини коду, так щоб вони не втрачали своєї функціональності.
Пошук плагіату в студентських програмах має ряд особливостей. По-перше, різні за стилем написання
програми можуть бути дуже схожі за логікою управління і виконання. Це можливо в тому випадку, якщо
студентами реалізований однаковий метод вирішення поставленого завдання [7]. У таких програмах можуть
збігатися типи даних, виклики підпрограм (в тому числі, і стандартних), системи програмування і компіляції,
формат кінцевого результату. Така ситуація характерна для типових курсових робіт (проектів), лабораторних,
практичних та інших видів письмових робіт з навчальних дисциплін, навіть не пов'язаних безпосередньо з
програмуванням [8]. По-друге, програми, написані різними студентами, можуть бути схожими не тільки
функціонально, але і стилістично. Дана ситуація можлива, коли студенти вирішують типові завдання при
вивченні конкретних мов програмування. У таких програмах можуть збігатися послідовність операторів, імена
змінних і підпрограм, і навіть коментарі. У цьому випадку в якості письмових робіт найчастіше виступають
лабораторні та практичні роботи з навчальних дисциплін, що безпосередньо відносяться до вивчення мов і
систем програмування. Однак це ще не доводить факт плагіату програм, «адже, перш за все, оцінюються знання
предмета, а не оригінальність розв’язку». Отже, чим більше студенти обмежені у виборі методів і засобів
вирішення завдань, тим менше у них можливостей проявити індивідуальність в пошуку варіантів рішення і тим
вище ступінь схожості програм, не пов'язана з плагіатом. Виходячи зі сказаного, система пошуку плагіату в
програмних кодах письмових робіт студентів не може бути повністю автоматичною. Викладач все ще
залишається головною оцінюючою особою. Крім того, якщо результати автоматичної перевірки викликають у
викладача (або студента) сумніви, повинна бути передбачена можливість усної співбесіди викладача зі
студентом за структурою і логікою роботи програми. Особливістю програмного коду є те, що адекватне
пояснення студентом структури і логіки роботи програми можливо в разі, якщо він є автором цієї програми, а,
отже, розуміє і здатний обгрунтувати функціональні особливості програми [8].
Нами проведено аналіз заплутующих перетворень та досліджена можливість реалізації автоматичного
виконання зворотніх перетворень. Серед існуючих підходів визначення авторства (синтаксичного, статичного,
динамічного та статистичного) основна увага була приділена статичному підходу.
До групи синтаксичних методів належать методи, засновані тільки на результатах лексичного,
синтаксичного і семантичного аналізу програми, що в найменшій степені відповідає аналізу програмних кодів,
які представлені мовами високого рівня.
Статистичні методи використовують інформацію, зібрану в результаті значної кількості запусків
програми на великій кількості наборів вхідних даних. Аналіз і застосування цих методів буде доцільним при
подальшому використанні і модернізації розробленого web-додатку. До групи статичних методів належать
методи, засновані на результатах аналізу потоків управління і даних. Статичні методи аналізу працюють з
програмою, не використовуючи інформацію про роботу програми на конкретних початкових даних.
Роль цих методів в тому, щоб притягнути увагу користувача інструменту аналізу програм до
особливостей роботи програми. Надалі користувач може дослідити "підозрілий" фрагмент коду детальніше із
застосуванням інших інструментів, щоб підтвердити або спростувати висунену гіпотезу. Якщо непрозорі
предикати і недосяжний код усуваються тільки на підставі статистичного аналізу, завжди залишається
можливість, що предикат був істотним (як в прикладі вище). Щоб все ж спростити програму, можна,
наприклад, винести ймовірно недосяжний код із загального графа потоку управління функції в обробник
спеціального виключення, який виконується кожного разу, коли предикат набуває значення, відмінного від
звичайного. З одного боку, граф потоку управління і потоку даних основної програми в результаті спроститься,
а з іншого боку, програма збереже свою функціональність.
Програмна реалізація порівняння програмних кодів мовою програмування Pascal виконана у вигляді
веб-додатку. Робота з ним вимагає обовязкової реєстрації у системі анти-плагіату. Для цього потрібно надіслати
POST запит на API системи з параметрами: first_name, last_name, email та password. Авторизація у системі антиплагіату проходить шляхом надсилання POST запиту з відповідними параметрами: email та password. У
відповідь від системи буде надісланий токен у форматі json для подальшої верифікації особи. Після входу в
систему необхідно додати декілька кодів програм для порівняльного аналізу на наявність плагіату. Для цього
надсилається POST-запит з параметрами: token, language, name, code. Для порівняльного аналізу на наявність
плагіату потрібно додати як мінімум 2 програмних коди.
Для отриманя розширеного аналізу програмних кодів на наявність плагіату необхідно надіслати запит з
параметрами token та language. У відповідь система поверне результат аналізу у форматі json. Результат це
двовимірний асоціативний масив першим ключем якого є ім’я коду з яким порівнювали, а ключами масиву що
належить даному елементу є імена програмних кодів які підозрюються на “списування”, а значення елементу –
імовірність того що другий код є плагіатом першого.
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ОГЛЯД МЕТОДІВ INDOOR-НАВІГАЦІЇ
Залюбовська Ю. О., студ.
Науковий керівник Славко О. Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В кожного з нас хоча б раз в житті траплялась ситуація, коли виникала необхідність знайти певну
локацію у великому приміщенні, але на те, щоб зорієнтуватися та знайти правильний шлях (або навіть карту
приміщення) витрачалося багато часу. Великих приміщень з складною архітектурою стає все більше, питання
навігації в цих приміщеннях стає більш актуальним і це стало поштовхом для суспільства знайти якомога
зручний, якісний та дешевший спосіб для вирішення цієї проблеми та автоматизації навігації всередині
приміщень.
Одразу виникає питання: «Чому б не використовувати GPS?». Але, нажаль, система GPS не працює в
приміщеннях - сигнал розсіюється та послаблюється, крім цього в приміщеннях GPS інформація має завелику
похибку (може сягати 10 метрів, чого забагато для indoor-навігації). Через це доводиться користуватися іншими
джерелами інформації про місцезнаходження.
Серед сучасних підходів до вирішення питання indoor-навігації слід виділити наступні:
1. Триангуляція та трилатерація. Це два математичні підходи, які базуються на шкалі «кут» та
«дистанція», відповідно. В них схожі принципи – пошук локусу точок перетину, хороша працездатність в
лабораторних умовах та гірші результати при роботі в живому середовищі в зв’язку з декількома перетинами
чи їх відсутністю. Для цих підходів необхідно знати місця розташувань Wi-Fi джерел (роутерів, Raspberry Pi
тощо) і вибудовувати карту покриттів з суміжних трикутників.
2. Сітчатість. Маячки розташовані по сітчатому шаблону. В кожний момент часу ваш пристрій буде
знаходитись в зоні видимості обмеженої кількості маячків, тим самим визначаючи місцезнаходження.
3. Поглиблені підходи до фільтрації (фільтри частинок та фільтри Калмана). Використовують
теорію ймовірності та складні математичні моделі щоб знизити ефект від шуму та налаштувати коефіцієнти
фільтрації при зміні місцезнаходження, сили сигналу тощо.
4. Гібридні системи. Об’єднують два чи більше підходів, описаних вище, щоб звести похибку
визначення місцезнаходження до мінімуму, або для перемикання між підходами в залежності від зовнішніх
умов.
Інформацію для аналізу та розрахунків можна отримати з різних джерел, найбільш ефективні з яких:
1) Wi-Fi. Wi-Fi сигнал можна отримати практично усюди, при цьому кожен телефон за допомогою
спеціального датчика може отримати необхідну інформацію. Таким чином, чим більше зон покриттів
перетинаються, тим більш конкретні дані можна отримати про місцезнаходження пристрою. Але, з іншого богу,
пристрій може отримувати сигнал Wi-Fi, який, по факту, являється шумом: Wi-Fi, який «роздається» з
телефонів, з суспільного транспорту тощо.
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2) Bluetooth. Саме ця технологія була використана для розробки маячків iBeacon. У всьому світі
активно використовуються такі маячки у торгівельних центрах, магазинах, офісних будівлях, на різних заходах
тощо. За допомогою цих маячків можна досить зручно та ефективно вирішити питання навігації в приміщенні.
Недоліки такого роду навігації – вартість маячків.
3) NFC-мітки. Нова технологія, яка представляє собою спосіб сканування спеціальних чіпів датчиком,
який з недавніх пір почали вбудовувати в сучасні мобільні телефони. Недоліки – необхідність знайти сам чіп в
приміщенні, а також відсутність сканера на більшості мобільних телефонів.
4) Датчики смартфону, такі як барометр (надає інформацію про зміну тиску навколишнього
середовища, яка може свідчити про переміщення користувача між поверхами), акселерометр (надає
інформацію про положення пристрою, саме цей датчик спонукає змінювати орієнтацію екрану з вертикальної
на ландшафтну. В цілях навігації дані акселерометра можна використовувати для деталізації положення
користувача на локації, знати в який бік користувач дивиться и надавати підказки для руху відштовхуючись від
цього) та гіроскоп (фіксує кут нахилу пристрою, цією інформацією доповнює акселерометр) , магнітометр
(надає дані про зміну магнітного поля тим самим надаючи більшу точність вимірів поточного
місцезнаходження користувача), педометр (рахує кількість пройдених кроків, також може бути корисним в
навігаційних цілях) та інші.
Звісно, джерел для отримання інформації та її аналізу значно більше і людство активно працюючи над
вирішенням питання indoor-навігації знаходить нові шляхи та можливості. Проте, розглянуті методи та джерела
дозволяють отримати реальний результат з достатньо малою похибкою.
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Энергоресурсосбережение – комплексная проблема. Применительно к отоплению жилых помещений
известные направления ее решения лежат как в плоскости разработки новых энергоэффективных
конструкционных строительных материалов и поиска альтернативных источников энергии, так и в плоскости
разработки и внедрения систем автоматического управления процессом теплообеспечения.
Независимо от того, какая система отопления используется в здании, при анализе и синтезе системы
автоматического управления отоплением первоочередной задачей является оптимальная настройка ее
параметров. Наблюдения показывают, что постоянная времени является функцией многих параметров,
характеризующих как физико-технические свойства здания и состояние воздуха внутри помещения, так и
внешние атмосферные и погодные условия.
В этой связи актуальна задача разработки подходов, позволяющих решать задачу оптимизации системы
управления с учетом всех вышеупомянутых факторов. Авторами предложен подход для синтеза модели
зависимости оптимального времени нагрева воздуха в помещении до необходимой нормы от ряда внутренних и
внешних факторов на основе собранных эмпирических данных с последующим построением модели регрессии
на основе машинного обучения.
Цель работы – оптимизация системы управления отоплением умного дома за счет анализа и синтеза
модели оценки оптимального времени нагрева на основе эмпирических данных.
Исследование проводилось на примере трех электрокерамических обогревателей, установленных в трех
различных комнатах одного здания в течение нескольких недель зимнего периода. С помощью автоматической
системы регистрации данных записывались серии кривых нагрева в рамках существующих настроек системы
управления обогревателями. За исследуемый период были получены данные для серии циклов нагрева в
количестве 10461, 4954 и 1039 точек для каждого устройства соответственно (рис. 1).

53

Рисунок 1 – Серии кривых нагрева воздуха в трех помещениях одного здания для трех различных
обогревательных устройств
При этом в автоматическом режиме фиксировался ряд внешних и внутренних параметров, на основе
которых были сформированы агрегаты для построения регрессионной модели: dt  f ( x1 ,..., x8 ) , где dt приращение времени, с; x1 - приращение температуры воздуха в помещении, x 2 - начальная температура
теплоносителя на момент включения панели;

x3 - начальная температура воздуха в помещении на момент
включения панели; x 4 - средняя (по сессии) наружная температура; x5 - средняя (по сессии) влажность
наружная; x6 - средняя (по сессии) скорость ветра; x7 - среднее (по сессии) направление ветра; x8 - средняя
(по сессии) облачность. Исследования показали, что все фиксируемые факторы в той или иной степени влияют
на выходную величину и картина существенно зависит от помещения (см. рис. 1). При этом уравнение
регрессии имеет нелинейный характер с мультиколлинеарностью входных переменных. Авторами были
исследованы различные методы и модели статистического и машинного обучения, среди которых наилучшие
результаты показал модель на основе Random Forest [1] c с количеством лесов n  500 . При этом ошибка
прогноза составила  40 с.
Таким образом, как показала практика, для оптимизации системы управления отопления умного дома
целесообразно построение моделей для каждого имеющегося устройства с учетом многих факторов, которые
способны обучаться на реальных данных с возможностью переобучения на новых данных. При этом, с учетом
особенностей данных и необходимой точности прогноза, хорошие результаты показывает модель на основе
случайных лесов.
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕРМІНІВ
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Швидкі темпи розвитку світового ринку інформаційних технологій (ІТ), без застосування яких
практично неможливі сьогодні зростання і просування перспективних компаній, роблять сферу ІТ однією з
найбільш потрібних галузей перекладацької діяльності, оскільки більшість інноваційних програмних продуктів
створюються англійською мовою. Від правильного, точного перекладу у сфері ІТ залежить дуже багато,
зокрема, зручність використання і ефективність роботи [1]. Саме тому у галузі комп’ютерних технологій
інтенсивного розвитку та поширення набув такий різновид перекладу як локалізація. Локалізація програмної
продукції є складним явищем, яке охоплює широке коло аспектів: економічні, технологічні та лінгвістичні.
Переклад є невід’ємною, але не єдиною частиною локалізації, у процесі якої розв’язується цілий комплекс
взаємопов’язаних завдань [2]. Дослідженням особливостей комп'ютерного та мультимедійного дискурсів
займалися О. Галічкіна, Є. Долуденко, А. Самаричева, І. Шуміліна та В. Мирошниченко; проблемами
української термінології та термінологічного планування А. Ніколаєва, А. Д’яков, Т. Кияк та З. Куделько, Б.
Рицар, Р. Мисак, Р. Рожанківський, Р. Микульчик, Б. Шуневич, І. Соколова, К. Городенська, Н. Непийвода; та
специфікою локалізації програмних продуктів з англійської мови А. Пім, Б. Есселінк, С. Холл, П. Долер та ін.
Локалізацією програмного забезпечення (перекладом програм) називається адаптація ПО під
національні вимоги, включаючи забезпечення роботи програм з регіонально-залежними форматами даних і
форматами друку, зміна символів, які використовуються, малюнків, колірних комбінацій, музичних фрагментів
і тому подібне згідно з культурою цільової аудиторії та інше. Часто, кажучи про локалізацію, мають на увазі
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всього лише переклад інтерфейсу цільовою мовою [3, с. 19]. Розрізняють такі етапи процесу локалізації:
1) інтернаціоналізації (попередньої підготовки вихідних текстів до перекладу шляхом здійснення
внутрішньомовного перекладу (у разі необхідності)); 2) власне перекладу (відтворення підготовлених текстових
елементів програмного продукту засобами іншої мови, що включає переклад текстів програми, матеріалів
інтерактивної довідки, супровідної документації, інформації в інтернеті та ін.); 3) гуманізації (адаптації
технічних повідомлень та їх перевираження мовою, зрозумілою для широкого загалу користувачів);
4) тестування локалізованого продукту (перевірки збереження функціональності та коректності відображення
програмного продукту в умовах нового мовного оформлення) [3, c. 20].
Зазначені етапи локалізації є тісно взаємопов'язаними та взаємозалежними, а кожен наступний етап
може виконуватися паралельно до попереднього, забезпечуючи неперервність та інтерактивність
локалізаційного процесу. Україномовний дискурс комп’ютерних технологій та термінологічний апарат
української мови постійно поповнюються новими одиницями на позначення новітніх технологічних реалій, що
потребують відповідного відтворення, внаслідок чого якість існуючих перекладів програмних продуктів з
англійської мови залишається недостатньо високою [1].
Проаналізувавши текст обсягом 20 000 знаків було виявлено такі терміни: назви програм та пристроїв з
великої літери, які не перекладалися або мали частковий переклад (Chrome, Office, Internet Explorer, Windows,
Microsoft; Windows Defender (Захисник Windows), Windows Firewall (Брандмауер Windows), Smart Screen Filter
(Фільтер Smart Screen)); інтернаціоналізми (browser (браузер), hacker (хакер), file (файл), anti-virus (анти
вірус),site (сайт)); псевдоінтернаціоналізми (divice (пристрій), personal assistant (особистий помічник));
атрибутивні словосполучення (malicious software (зловмисні програми), encryption key (ключ шифрування),
ongoing protection (постійний захист), built-in encryption (шифрування), full-size keyboard (повнорозмірна
клавіатура); полісемічні терміни (cloud (хмара), mouse (миша), tools (інструменти)). А такі терміни як:
password-free sign-in, home office, distraction-free, pin tabs, one-click access, pop up, hands on/off не мають
відповідників і перекладаються за допомогою методу експлікації або описового перекладу.
Отже, локалізація визначається як особливий жанр перекладу, при якому відбувається відтворення
програмної продукції засобами іншої мови, що передбачає не тільки відтворення вихідних текстів цільовою
мовою, але й комплексне пристосування продукції до стандартів цільового регіону, що включає врахування
специфіки приймаючої лінгвокультури та потреб цільової аудиторії. Тобто, розробка подальших рекомендацій,
усталення стандартів перекладу та підготовка довідкових, лексикографічних матеріалів у цій сфері повинні
відбуватися у тісній співпраці фахівців різних галузей (філології, перекладознавства, комп’ютерних технологій,
електроніки та ін.) з метою добору адекватних способів перекладу, формування узгодженої, однозначної, чіткої,
а також змістовно і граматично правильної бази відповідників для спеціалізованої лексики, гармонізація
принципів відтворення стилю у цьому новому специфічному жанрі [1].
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ ГРАФІВ
Онищенко Г.О., асистент
Таврійський державний агротехнологічний університет
«Теорія графів» є одним із розділів дискретної математики, який знаходиться на одному рівні з
математичним моделюванням та інтенсивно розвивається. В першу чергу, це пов'язано з широким
використанням комп'ютера як засобу вирішення наукових і прикладних задач.
При вивченні дисциплін «Дискретна математика» у розділі теорії графів розглядаються такі теми:
«Основні поняття теорії графів», «Типи графів», «Розфарбування графів», «Знаходження найменшого шляху»
тощо. Студенти знайомляться з основними ключовими поняттями і теоремами теорії графів. Вивчають типи
графів: дерева, ейлерові графи, гамільтонові графи, плоскі і планарні графи, орграфи. Основні теореми та їх
доведення студенти формулюють, як правило, після вирішення завдань, представлених в цікавій формі. Слід
зазначити, що більшість задач цього розділу мають «цікаве» формулювання, задачі на графах дозволяють
активно використовувати графічне зображення для пошуку розв’язку. Крім цікавого формулювання, завдання з
графами дозволяють активно використовувати їх наочне зображення для пошуку розв’язку. Графічне
представлення можна отримати як на папері, так і з допомогою комп'ютерних програм обробки графів. Це в
значній мірі розширює коло зацікавленості студента у вивченні матеріалу. Програми дозволяють легко
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редагувати зображення графа, що дає можливість вивчати і виявляти певні властивості різних класів графів,
формулювати прості алгоритми рішення.
У розділі «Теорії графів», студенти знайомиться також з прикладними завданнями: побудова
мінімального остову графа, знаходження найкоротшого шляху в графі, завданнями мережевого планування. Тут
студенти освоюють методи розвязання більш серйозних завдань планування і оптимізації. Зміст цих задач надає
широкі можливості для використання комп'ютерних програм створення та обробки графів. На заняттях
студенти знайомляться з використанням таких програм і застосовують їх в процесі пошуку розв’язку або
перевірки знайденої відповіді задачі.
Найбільш розповсюдженими є такі програмні засоби (ПЗ) створення та обробки графів, як Graph
Interface (GRIN), бібліотека Networks системи Maple та Графоаналізатор. Вони дозволяють створювати і
редагувати графи, знаходити або перевіряти їх різні характеристики: зв'язність, планарність, ейлерові і
гамільтонові цикли і шляхи, хроматичне число тощо. Однак всі алгоритми обробки графів в середовищі цих ПЗ
або приховані, або описані тільки в довідці.
Існувало декілька програм, які підтримувала DOS. Вони дозволяли наочно, крок за кроком, освоїти такі
алгоритми теорії графів, як пошук в ширину, пошук в глибину, знаходження ейлерового циклу, перевірка
планарності, зв'язності, дводольності графа, пошук найкоротшого шляху в графі. Розробка відповідної
програми на платформі Windows – актуальне завдання створення навчальних комп'ютерних програм для
студентів.
Для порівняння властивостей цих програм засобів обробки графів розглянемо приклад розв’язку
задачі (збірник задач О. І. Мельникова [2]):
на будівельній ділянці потрібно створити телефонну мережу, що з'єднує всі побутівки. Для того, щоб
телефонні лінії не заважали будівництву, їх вирішили проводити уздовж доріг. Схема ділянки зображена на
рис.1, де побутівкам відповідають вершини графа, довжини доріг між ними вказані на ребрах.

Рисунок 1
Розв’язок задачі зводиться до побудови мінімального остовного дерева графа.
1. Розв’язок задачі в системі Maple (рис. 2). При застосуванні системи Maple у вивченні графів,
бібліотека Networks дозволяє не тільки задавати зображення графів і знаходити їх характеристики, а й
програмувати алгоритми, що дає можливість використати основні алгоритми теорії графів і освоїти їх за
допомогою комп'ютера.
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Рисунок 2
Основною незручністю роботи з системою Maple при вивченні різних типів графів і знаходженні їх
характеристик стає відсутність можливості задавати граф клікаючи мишею по екрану, як це відбувається в
інших програмах обробки графів. Досить складно змінити розташування вершин відносно одна одної. Однак з
часом студенти освоюють роботу в системі Maple і гідно оцінюють можливості цього пакета в вивченні графів.
2. Програмний засіб Graph Interface (GRIN). В цьому середовищі досить зручно створювати і
редагувати граф (рис. 3).

Рисунок 3
3. Графоаналізатор. Цей ПЗ за своїми можливостями подібний GRIN, однак перевагою його є
можливість не тільки створити зображення графа, а й отримати матрицю ваг (рис.4).
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Рисунок 4
Розв’язок завдання в цьому середовищі здійснюємо за допомогою меню Алгоритми → Пошук
мінімального остовного дерева. Рішення буде представлено виділенням певним кольором ребер, що належать
мінімальному остовному дереву. Слід зазначити, що даний ПЗ потребує доопрацювань в інтерфейсі.
Отже, ми дійшли висновку, що застосування проаналізованих ПЗ дозволяє показати динаміку процесу
візуалізації побудови графа та алгоритмів розв’язку задач з ними, виявити їх загальні властивості та
закономірності.
Таким чином, традиційні методи розв’язку задач в комплексі з засобами ІКТ підвищує професійну
культуру студентів, стимулює їх творчу і пошукову діяльність. Надалі планується вдосконалення дидактичної
системи навчання теорії графів, розробка авторських навчальних комп'ютерних програм обробки графів.
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СЕКЦІЯ № ІV
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ МАШИН І ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОБНИЦТВО БІМЕТАЛІЧНОГО ДРОТУ НА ОСНОВІ ЦИРКОНІЄВИХ КОМПОЗИТІВ
Шаповал О. О. 1) к.т.н., доц., Кулинич В. Д. 1), інженер, Дика Л. Е. 1), асистент, Земляной А. А.2), студ.
1)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2)
Національний авіаційний університет
В якості активних елементів термохімічних електродів плазмотронів застосовують матеріали з міді або
бронзи і внутрішніми сердечниками – активними елементами зі сплавів і металів IV А і V A підгруп. Зазначені
елементи зазнають екстремальних електричних, термічних і ерозійних навантажень. Саме від працездатності
електродів залежить розширення сфери плазмової обробки.
Розроблена технологічна схема одержання композитів [1] включає операції виготовлення складеної
заготовки (сердечник-цирконієвий сплав 110, оболонка-цирконієва бронза БрЦр 0,1); гаряче пресування
складеної заготовки на біметалевий пруток діаметром 16 мм; вібраційне волочіння прутка до діаметра 2,5 мм;
гідродинамічне волочіння біметалевого дроту до діаметра 1 мм.
З метою дослідження впливу схеми деформування на якість контакту між сердечником та оболонкою, в
технологічній схемі як варіант було задіяно процес ротаційного кування. Відтак в діапазоні діаметрів 2,5 – 1 мм
деформування біметалу проводилось за двома схемами: за схемою «А» - ротаційне кування до діаметра 1,8 мм і
гідродинамічне волочіння на кінцевий діаметр; за схемою «Б» - виключно гідродинамічне волочіння.
Матеріали вихідних компонентів складеної заготовки мали нижчеприведений хімічний склад (мас. %).
Цирконієва бронза оболонки: Zr – 0,06-0,15; домішок - не більше 0,1; Cu – останнє. Сплав 110 сердечника: Nb –
1,1; Al – 810–3; N – 610–3; C – 210–2; Zr – останнє.
Співвідношення між діаметрами оболонки та сердечника складеної заготовки визначають, керуючись
конструкцією електродів плазмотронів. При цьому прийнятий діаметр складеної заготовки (85 мм) визначено
виходячи з технологічних міркувань – можливостей пресу гарячого пресування. Діаметр d0 сердечника
складеної заготовки визначено через коефіцієнт витяжки  складеної заготовки при деформації її на кінцевий
композит діаметром 1мм (таблиця 1). Виходячи з заданого діаметру d1 сердечника в кінцевому композиті
знайдено

d 0  d1   66 мм. При виготовленні складеної заготовки фактичний діаметр сердечника було

прийнято рівним обчисленому.
Згідно технологічної схеми були виготовлені складена заготовка та композити з неї фактичними
діаметрами 2,5 мм; 1,02 мм (схема «А»); 1,03 мм (схема «Б»). Металографічним шляхом були визначені
фактичні діаметри сердечника в композитах. Дані обчислень діаметрів сердечника та вимірів їх на
металографічних шліфах під мікроскопом приведені в таблиці 1. Потрібну для одержання композиту з бажаним
діаметром сердечника загальну деформацію складеної заготовки можливо визначити з задовільною точністю
шляхом розрахунку [2].
Таблиця 1 – Обчислені та фактичні значення діаметру сердечника в композитах
Складена заготовка-композит
Сердечник
Композит
фактичн.
діаметр,
мм

Коефіцієнт
витяжки

85
2,5
1,02 «А»
1,03 «Б»

1
1158,1
6944,44
6810,25

Діаметр сердечника, мм



1
34,03
83,33
82,52

обчислений

фактичний

Відхилення
значень
діаметру, мм

66,02
1,94
0,8
0,8

66,00
1,93
0,82
0,83

-0,02
-0,01
+0,02
+0,03

Зважаючи на те, що за формування щільного контакту між сердечником та оболонкою відповідальними
є кінцеві технологічні операції деформування, в діапазоні діаметрів 2,5 – 1 мм було виконане дослідження
еволюції мікроструктури, хімічного складу та поверхні металу в перехідній зоні між сердечником та
оболонкою, в ході обробки [3].
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СОХРАНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Горбач С. Н., студ., Зобенько А. А., магистрант, Дзекун Ю. В., асcистент, Драгобецкий В. В., д.т.н., проф.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Задача сохранения структуры материала после той или иной обработки актуальна не только с точки
зрения обеспечения эксплуатационных характеристик готового объекта, но и при необходимости обеспечения
условий для выполнения последующих технологических операций. Во втором случае – сохранение ранее
полученной структуры после предшествующей технологической операции для последующей в ряде случаев
связано с исключением или замедлением механизма залечивания трещин обработанного материала в
промежуток времени между операциями. Потребность в этом связана с совершенствованием технологией
разрушения утилизированных изделий и горных пород, разделения материала и др. Залечивание трещин
происходит под действием релаксации напряжений и гравитационных сил. Для разработки мероприятий по
предотвращению залечивания трещин необходимо исследование напряженно-деформированного состояния в
вершине трещин, обеспечение условий для сохранения динамического равновесия между процессами разрыва и
восстановления связей, формирование кинетических уравнений среды. Если вопросы раскрытия трещин
достаточно адекватно описываются в моделях разрушения Леонова-Панасюка, Баренблатта, Ирвина, Ужика и
др., то характер смыкания трещин и его физико-химические закономерности не выяснены. Предпринятые
попытки решения такой задачи в рамках линейной теории упругости приводит к противоречивым результатам,
по которым берега трещин должны смыкаться.
Для выяснения условий для схватывания материалов в холодном состоянии необходимо определить
величины деформаций пограничных слоев трещины. Это возможно в рамках кинетической теории дислокаций.
Согласно которой, активация поверхностей атомов материалов границ трещин, происходит в результате выхода
на поверхность дислокаций. По этой теории можно вычислить минимальную деформацию, необходимую для
активации атомов, которая лежит в пределах 50-90%.
Разработка мероприятий, целью которых является сохранение повреждений в обработанном материале
строится на анализе факторов, влияющих на начало движения дислокаций и залечивания трещин. Залечивание
последних наблюдается как в хрупких телах, например, горные породы, так и в упруго-пластичных, упруговязко-пластичных, упруго-вязких материалах. Установлено, что торможение разрушения и залечивания трещин
в ходе последующего нагружения до возникновения пластических деформаций наиболее сильно проявляется
при сложном нагружении в условиях немонотонного деформирования. Релаксация напряжений и действие
отраженных и переломных волн, которые возникают в результате выхода волн напряжений на свободную
поверхность и неоднородность структуры материала приводит к смене направления деформации, что помогает
сближать края трещин с образованием мостиков схватывания.
Среди факторов, влияющих на движение дислокаций, следует отметить следующее. Прежде всего,
пересечение дислокаций, в результате которых образуется система притягивавшихся соединений. При
пересечении дислокаций леса контактное взаимодействие приводит к значительным силам отталкивания. В
этом случае подвижная дислокация обходит отдельные лессовые дислокационные петли. Это приводит к
дополнительному торможению следующих подвижных дислокаций. Торможение на лессовых дислокациях
наиболее эффективно при введении в материал примесей. Последние приводят к существенному повышению
концентрации лессовых дислокаций.
Мероприятия, предотвращающие процесс схватывания материала нацелены на разработку методов,
препятствующих выходу на поверхность трещины дислокаций, изменения схем нагружения при генерировании
трещин и повышения доли сдвиговых деформаций.
В дополнении к методам, препятствующим залечиванию микротрещин, эффективно и применение
традиционных методов разрушения материалов, предохранения от схватывания материалов, стабилизации
положения объекта, изменения поверхностных свойств, инициирование интенсификации химических
превращений. Наиболее эффективно, в рассматриваемом случае, это достигается путем насыщения объекта
водородом или азотом, с использованием транспортных реакций, индуцированным излучением и
использованием концентраторов напряжений и резонансных явлений. В первом случае насыщение водородом
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осуществляется путем воздействия на обрабатываемый объект парами аммиака и воды или использованием
добавок полимеров. Под действием температуры, например, при взрыве полимерные молекулы разлагаются на
углерод и водород. Водород, проникая в разрушаемый объект разупрочняет поверхности пустот, пор и трещин.
При действии сдвиговых деформаций в присутствии водорода особенно активен ион водорода (протон). Размер
протона в 104 раз меньше, чем у ионов других элементов. У протона электронная оболочка отсутствует, что
сильно облегчает взаимодействие протона с любыми молекулами. В результате этого взаимодействия
образующиеся соединения разрушают связи и разупрочняют материалы.
Таким образом, решение задачи исключения залечивания трещин в разрушаемом объекте связано с
применением комплекса физических и химических эффектов на деформируемый материал.
АНАЛИЗ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ КОВКЕ ШАТУННОЙ
ШЕЙКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Клемешов Е. С., аспирант, Чухлеб В. Л., д.т.н.
Национальная металлургическая академия Украины
Известны основные подходы к выполнению операции протяжки при использовании
стандартизированного по размерам деформирующего инструмента, которым, однако, невозможно приблизить
форму колена вала в поковке к форме готового изделия [1, 2]. Это обусловлено недостатком знаний
относительно закономерностей влияния деформирующего инструмента с малой толщиной на формоизменение
металла. Указанное обстоятельство не дает рассчитать все необходимые переходы ковки, при использовании
тонкого деформирующего инструмента, что ведет к затратам металла на этапе последующей механической
обработки поковок коленчатых валов для получения шатунной шейки. Однако в данном направлении уже
проведены некоторые исследования [3, 4]. В этих работах проведен анализ формоизменения металла, однако
остается не рассмотренным вопрос о равномерности распределения деформаций в металле, что является
немаловажным для получения качественной продукции, и соответственно, является актуальным.
Анализ результатов моделирования было решено провести в сечении шатунной шейки поковки
коленчатого вала, так как в продольном сечении видно, что деформации и напряжения распределяются именно
в шатунной шейке и не выходят за ее пределы. Исследования проведены при различных соотношениях
толщины деформирующего инструмента и степени обжатия. На основе полученных при моделировании
данных были построены графики неравномерности распределения деформаций в сечении шатунной шейки
поковки коленчатого вала. На рисунке 1 приведены сечение шатунной шейки после ковки при использовании
бойков с толщиной 0,2 от диаметра заготовки (Dзаг) (а), и график распределения деформаций в сечении
шатунной шейки (б).

а)
б)
Рисунок 1 – Распределение деформацій в сечении (а) и график распределения деформаций (б) в сечении
шатунной шейки при толщине бойка 0,2 и глубине вдавливания 0,5 от диаметра заготовки
Рассмотрев все схемы ковки шатунной шейки коленчатого вала, можно сделать вывод, что наиболее
рациональными схемами являются схемы с использованием бойков с толщиной 0,1 D заг, при всех трех глубинах
вдавливания бойка, а также схем с использованием бойков толщиной 0,2 D заг, но только при вдавливании бойка
на 0,3..0,5 Dзаг.
Таким образом, оценка неравномерности распределения деформаций в объеме шатунной шейки
позволяет определить наиболее рациональные схемы деформации, которые дают возможность получать
изделия с наиболее равномерными свойствами металла по объему, а значит и лучшим качеством продукции.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИМПЛАНТОВ
Коноваленко А. О., магистрант, Пузырь Р. Г., д.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
В настоящее время для изготовления имплантатов применяют титан, титановый и хромокобальтовый
сплавы как наиболее биотолерантные и хорошо зарекомендовавшие себя в практике. Изготовляют имплантаты
также из пластмассы, керамики и из сочетаний этих материалов.
Так, например, эндооссальные имплантаты (ЭИ) изготовляют штамповочно-фрезерным способом [1, 2].
Из листа титана толщиной 4 мм с помощью отрезного штампа и гидравлического пресса получают заготовки
имплантатов. На фрезерном станке эндооссальную часть имплантата доводят до толщины 1,3 мм. По
рентгеновскому снимку и модели определяют высоту и наклон головки. При помощи твёрдосплавных боров и
эластичных дисков для бормашины обрабатывают имплантат механически. Для снятия внутренних напряжений
производят термическую обработку с нагревом до 700 °С в муфельной печи, временем выдержки 0,5 – 1 мин. и
охлаждением в воде. Затем проводят полировку импланта электрохимическим способом. Стерилизуют
имплантаты в автоклаве при температуре 126° С и давлении 1,5 атм. не менее 30 мин. или суховоздушным
способом при температуре 160° С в течение 1,5 часа.
Однако зачастую данная технология производства имплантов не является эффективной с точки зрения
стойкости к циклическим нагрузкам. Так лидеры по производству имплантов, такие фирмы как Straumann, Astra
Tech, Nobel Biocare (США); Аnkylos и Xive Friadent (Германия) не разглашают свои технологии, а усталостная
прочность их изделий превышает аналоги российских, белорусских и украинских фирм в 3 – 5 раз.
Существующие на данный момент технологии увеличения износостойкости, прочности,
сопротивляемости циклическим нагрузкам имплантов основываются на поверхностном упрочнении
различными способами (увеличение толщины упрочненно-имплантированых слоев титана за счет
бомбардировки сплава потоком низкоэнергитической плазмы, ионное азотирование в плазме тлеющего разряда
при температуре 480°C, электроискровое легирование поверхностного слоя и последующее оксидирование или
азотирование, увеличение плотности дислокаций путем пластической деформации металлов) [2, 3].
Использование методов интенсивной пластической деформации (ИПД) металлов приводит к
увеличению предела прочности и предела текучести и, учитывая небольшие геометрические размеры зубных
имплантов, есть эффективной технологией изготовления. Методы ИПД позволяют формировать
нанокристаллические многофункциональные структуры с уникальным сочетанием механических и
эксплуатационных свойств, в которых формируется кроме высокой прочности и пластичности, высокая
усталостная прочность, ударная вязкость и износостойкость [4].
Установлено, что высокие механические свойства титана сохраняются до размеров зерна 250 нм,
микротвердость исходного крупнокристаллического технически чистого титана ВТ1-0 составляет 1800 Мпа, а
после всесторонней ковки повышается до 2900 Мпа [4, 5].
Метод всесторонней ковки, основан на использовании многократного повторения операций свободной
ковки осадка-протяжка со сменой оси прилагаемого деформирующего усилия [5]. Метод выполнялся при
нагреве заготовки до 500ºС в индукционной печи. После четырех проходов, включающих в себя операции
осадки-протяжки, полученные поковки охлаждаются в сухом песке. Метод всесторонней ковки позволил
получить титан с однородной микроструктурой (средний размер зерна 250 нм) по всему объему заготовки.
Поэтому использование методов ИПД для производства заготовок зубных протезов, самих имплантов
позволяет решить проблемы с усталостной прочностью и износостойкостью, что подтверждается
исследованиями отечественных и зарубежных ученых, а также крупнейших фирм и дальнейшие достижения в
данной области необходимо направить на разработку новых технологий ИПД для получения непосредственно
готового изделия данными методами.
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INVESTIGATION OF THE CUTTING INFLUENCE ON THE ULTRA FINE-GRAINED TITANIUM
STRUCTURE
Krasylnyk S.1), master, Symonova A.1), PhD, docent, Kaptay G. 2), D.Sc.
1)
Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University, Ukraine
2)
University of Miskolc, Hungary
At the present time, a large experimental material has accumulated, indicating the effective use of various
methods of intense plastic deformation in order to obtain an ultra-fine grained or nanocrystalline state in bulk metallic
materials [1-3]. The basic methods of intensive plastic deformation of obtaining a bulk ultra-fine grained or
nanocrystalline state in metals are equal-channel angular pressing and all-round forging by a change in the strain axis
[3]. It is known that the creation of a nanocrystalline state in metals and alloys leads to a significant improvement in
mechanical properties [2].
However, it is not always possible to obtain a nanocrystalline state in metals using the methods of equalchannel angular pressing and all-round forging. For a more intensive grinding of the grain, additional plastic
deformation is applied. Of particular practical interest is titanium, which is widely used in medicine and engineering
[3]. The formation of a ultra-fine grained or nanocrystalline state along the entire volume of the titanium blank makes it
possible to improve, to a large extent, mechanical properties, such as yield strength, tensile strength, and microhardness
[4].
The workpieces are obtained by severe plastic deformation in conditions of high pressure and a relatively low
temperatures. In the bulk workpieces ultra-fine grained or nanocrystalline structure is formed consisting of grains,
separated by high-energy non-equilibrium boundaries. When high temperatures are influencing the processes of
recrystallization are stimulating, because the structure of ultra-fine grained and nanocrystalline metals is thermally
unstable [1].
Manufacturing of products, used in various industries, typically use a machining. It is accompanied by
considerable plastic deformation and high cutting temperatures. These factors can become the reason of structural
changes in the ultra-fine grained and nanocrystalline metals, therefore provoke a decrease of the initial physical and
mechanical properties.
Despite the fact that a large number of papers devoted to the problems of thermal stability of nanostructured
titanium have been published to date, the studies are mainly devoted to the evolution of the structure and its influence
on mechanical properties. At the same time, the question of the influence of mechanical treatment on the nature of the
evolution of nanostructures remains unclear.
The paper presents the investigation results of the microstructure chance in titanium VT1–00, obtained by the
methods of all-round forging during machining.
Measurements were carried out at least five specific areas of the section.
On the phase composition of samples data were obtained on a diffractometer D8 Advance X-ray type, Bruker
AXS, Germany (Institute of BAY-NANO, Miskolc, Hungary).
X-ray source is an X-ray tube, which is a powerful diode in which accelerated electron stream bombards the
anode material.
The cathode ray tube is a tungsten filament is located at a distance of 5 – 10 mm from the anode. The working
part of the anode is made of cobalt wavelength 1,79026 Å.
For the processing of the experimental data obtained in the form of interference lines, used New Profile
program.
Now let us consider the structures of ultra-fine grained titanium after cutting under various machining
conditions. A turning tool of the hard alloy material BK8 (K20) was used to carry out the experiment for titanium
VT1–00.
The geometrical parameters of the tool cutting part were as follows: cutting angle γ = 0º, back angle α = 10º,
frontal approach angle φ = 45º, cutting edge inclination angel λ = 0º, radius of nose curvature r = 0,5 mm.
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The cutting conditions varied within the range of V = 30 – 160 m/min, f = 0,09 – 0,2 mm/revolution with a
constant cutting depth of d = 0,5 mm during machining.
Important information about the structure evolution during severe deformation of contact obtained by X-ray
diffraction (XRD). This method allows to obtain statistically reliable information on the lattice parameter, phase
composition, crystallite size, grain (coherent scattering regions – CSR) microdistortions lattice, etc. [3].
Consider the X-ray spectra obtained for the titanium sample with the macro structure (Fig. 1) and UFG
structure (Fig. 2).
Based on the quantitative relationship Scherrer – Selyakova [5] was obtained by the size of the coherent
scattering region (CSR). CSR – areas crystallite with the correct periodic arrangement of atoms or with a slight
deviation from this structure, which does not violate the coherent X-ray scattering. For macro sample CSR size is 1 –
1,5μm, CSR size for the sample with UFG structure – 150 – 200 nm.

Figure 1 – The X-ray spectra of the sample with macro structure

Figure 2 – The X-ray spectra of the sample with UFG structure
The observed broadening of the diffraction line (Fig. 2) occurs with a decrease in the area of coherent
scattering region (fineness) and in the presence of microstrain, which are located in volume. In practice, the lines are
broadened, as a rule, due to the simultaneous influence of these two factors.
We single out the possible reasons leading to the detected differences in grain size, a certain X-ray and electron
microscopy techniques. Firstly, each grain depending on its size may consist of one or more crystallites (coherent
scattering region). Secondly, the PCA method based on measuring the integral of x-ray peak broadening profiles. It
allows you to determine the size of coherent scattering, which corresponds to the inner area of the grain. It does not
include a highly distorted border areas existing in nanostructured materials obtained SPD [4, 5].
Thus, the broadening of the interference lines on the X-ray spectrum obtained for UFG titanium, indicates the
presence in the structure of fineness and microstrain. This significantly affects the strength of the metal. For the state
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high strength characterized by the presence of high voltages and high dispersion of the crystallites. This is typical of
metals in nano and UFG state.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАЛИБРОВКИ РОЛИКОВ ПРИ РАДИАЛЬНО-РОТАЦИОННОМ СПОСОБЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОДЬЕВ КОЛЕС
Лелюх С. Н., аспирант, Дикая Л. Э., ассистент, Пузырь Р. Г., д.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Анализируя существующие системы калибровок профилей роликов на действующих производствах,
были отмечены ряд недостатков, которые затем устранялись, основываясь на комплексе теоретических и
экспериментальных исследований, проведенных ранее [1 – 3]. Так, существенным недостатком практически
всех без исключения систем калибровок роликов было применение на втором и последующих проходах
системы с последовательной калибровкой по принципу переменных радиусов закруглений при переменном
расстоянии между центрами дуг изгиба (ободья 4,5Ех16, F5,5х20, 61/2jх15Н2, DW18х24). Такая особенность
калибровки обеспечивает формирование мест изгиба за счет металла соседних участков, расположенных в
направлении смещения центров изгиба, что в совокупности с раздачей боковых закраин и обжимом зоны
центрального ручья создает благоприятные условия для повышенного утонения радиусных мест профиля.
Система последовательной калибровки с формированием центрального ручья построена по принципу
постоянной величины радиусов закруглений мест изгиба, равных конечному радиусу и переменного расстояния
между центрами дуг, что обеспечивает формовку мест изгиба за счет металла горизонтальных участков (зоны
центрального ручья), смежных с местом изгиба (ободья W8х16, W9х28, W12х24, W9х20, 9,00х15,3, 20,00х22,5 и
др.). Это обеспечивает смещения радиусных переходов к центру ручья, подтяжки недеформированных зон на
радиус и уменьшает утонение сопряжения профиля. В тоже время, одновременно с формованием ручья
переформовывается и зона сопряжения боковой закраины с полкой по принципу переменной величины
радиусов закруглений при постоянном расстоянии между центрами дуг мест изгиба, который обеспечивает
свободное поступление металла к месту изгиба из зоны боковой закраины. Это дает возможность
перераспределить металл на радиусе закругления более равномерно и получить минимум утонения. Однако, в
то же время, зоны полок и закраины испытывают тангенциальные деформации растяжения за счет раздачи
данных мест на третьем переходе профилирования, что приводит к изменению граничных условий и
повышенным радиальным деформациям сжатия в радиусных переходах.
Основываясь на проведенных исследованиях, предложен усовершенствованный принцип калибровки
роликов с учетом положительного производственного опыта.
При деформировании меридиональные растягивающие напряжения, которые приводят к утонению
металла заготовки на радиусных скруглениях обода колеса, в 1,5-1,8 раза меньше на конусных участках
профиля по сравнению с горизонтальными [3]. Их величина на радиусных переходах профиля зависит от
граничных условий в зонах сопряжения закругленных участков с другими поверхностями и будет уменьшаться
при стремлении к нулю угла охвата металлом радиуса закругления ролика, а также при увеличении отношения
радиуса закругления профиля к радиусу заготовки. Таким образом, калибровку роликов начальных переходов
необходимо проводить с образованием на профиле конических участков и увеличенных радиусов закругления
роликов, которые обеспечивают все вышеуказанные требования. При этом соблюдать принцип постоянной
величины радиусов закруглений мест изгиба, равных конечному радиусу и переменного расстояния между
центрами дуг для зоны центрального ручья и принцип переменной величины радиусов закруглений при
постоянном расстоянии между центрами дуг мест изгиба для участка полок. Деформирование зон ручья и
полок проводить на первом переходе профилирования до размеров, заданных конструкторским чертежом
готового изделия. Это дает возможность на последующих операциях переформовывать только радиусы
закруглений полуфабриката с целью уменьшения действия меридиональных напряжений.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАКУВАННЯ ГНУЧКИМ ІНСТРУМЕНТОМ
Любовський О. М., магістр, Пузир Р. Г., д.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Однією з найбільш значущих тенденцій в розвитку виробництва є підвищення експлуатаційних
показників виробів за рахунок фінішної обробки поверхневого шару їх робочих поверхонь. Перспективними
напрямками підвищення якості поверхневого шару виробів машинобудування є методи: нанесення покриттів
різного функціонального призначення, формування оптимальної структури поверхні, застосування
інноваційних матеріалів, насичення певними хімічними елементами, механічного впливу для зміцнення
поверхні.
Одним з перспективних напрямків є розвиток способів обробки, таких як: метод зміцнення і нанесення
покриття шляхом розкочування дроту, метод фінішної антифрикціоної обробки, метод нанесення покриття з
використанням порошку або рідини, що забезпечують не тільки формування сприятливого напруженодеформованого стану поверхневого шару, а й одночасне нанесення покриття на оброблювану поверхню. Серед
даних методів помітно виділяється простий, екологічний і високопродуктивний спосіб комбінованої обробки,
який має малу енергозатратність – деформаційне плакування гнучким інструментом (ДПГІ). Особливість
даного методу - це застосування інструменту з малою жорсткістю (механічної щітки).
В даний час розглядаються два основні варіанти реалізації способу. У першому випадку джерелом
матеріалу покриття є гнучкий елемент щітки (рис. 1, а), у другому - спеціальний елемент з матеріалу покриття
(ЕМП), який притискається до щітки, що обертається (рис. 1, б). У другій схемі гнучкі елементи інструменту
виконують роль механічного носія частинок покриття з ЕМП на оброблювану поверхню, подібно газовому
потоку при напиленні порошкових матеріалів.

а)
б)
Рисунок 1 – Схема реалізації процесу ДПГІ
Матеріал покриття, який знаходиться в твердому стані, притискається до периферії робочих елементів
щітки і при обертанні відбувається очищення поверхні елементу матеріалу покриття (ЕМП), що, в свою чергу,
призводить до схоплювання покриття з матеріалом ворсу щітки. Частинки покриття залишаються на робочій
поверхні гнучкого інструменту. При його взаємодії з деталлю відбувається перенесення металу з ворсу дротяної
щітки на оброблювану поверхню деталі. При взаємодії гнучкого інструменту з поверхнею деталі відбувається
руйнування, видалення окисних плівок та забруднень в зоні контакту. Це призводить до контакту очищених від
плівок і забруднень поверхонь інструменту з деталлю, що забезпечує схоплювання матеріалу покриття з
поверхнею деталі та представляє собою довільний процес, що протікає з виділенням енергії. Високе
тепловиділення, яке виникає через тертя дротяної щітки об поверхню виробу, сприяє інтенсифікації процесу
схоплювання. Як наслідок – вузол схоплювання руйнується. Зріз виникає, як правило, в обсязі менш міцного
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металу і його частки залишаються на поверхні більш твердого. В процесі обробки, з плином часу, на поверхні
більш твердого металу утворюється покриття.
Технологія реалізується на стандартному обладнанні - верстатах шліфувальної групи, токарних
верстатах та інших з незначним їх доопрацюванням. До складу обладнання для нанесення покриттів крім
верстата входить металева щітка, що встановлюється замість шліфувального круга і пристрій для подачі злитка
з матеріалу покриття, який монтується на захисному кожусі верстата. Щітка складається з корпусу і металевого
ворсу. Корпус використовується багаторазово, а ворс по мірі його зносу замінюється на новий.
Як матеріал покриття може бути використаний алюміній, мідь, цинк, олово, свинець, латунь, бронза,
бабіти, фторопласт, сталь і різні сплави.
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При обработке металлов резанием возникают источники теплоты как результат превращения
механической энергии в тепловую. Распространение теплоты этих источников в обрабатываемом материале,
инструменте, стружке и окружающей среде представляет собой сложный физический процесс. Физические
явления в процессе резания тесно связаны между собой. Возникая как результат деформации и трения, теплота
и температура резания, в свою очередь, оказывают влияние на ход процесса деформации обрабатываемого
материала и трения на контактных поверхностях инструмента. Температура резания занимает важное место
среди других факторов, определяющих шероховатость обработанной поверхности, структурные изменения и
физико-механические свойства в поверхностном слое, остаточные напряжения [1].
В ряде работ [2-4] было установлено, что решающим фактором, влияющим на изменение структуры
нано- и субмикрокристаллических металлов, является температура. Так как процесс механической обработки
сопровождается высокими температурами в зоне резания, то для управления процессом резания, которое бы
обеспечило сохранение исходной структуры в СМК металлах, необходимо изучение температурных явлений
при резании металлов с НК и СМК металлов.
Для получения более полной информации о теплофизике в зоне резания в работах [5, 6] было
экспериментальное изучение тепловых явлений дополнено компьютерным моделированием температурных
полей в обрабатываемой заготовке, что позволило изучить закономерности распределения температурных
полей, рассмотреть динамику накопления тепла в обрабатываемой заготовке и определить геометрические
размеры области влияния критических температур. Полученные результаты используются в определении
рациональных параметров лезвийной обработки «чистых» металлов с НК и СМК структурой.
Моделирование температурных полей в заготовке рассматривалось при токарной обработке в
несколько проходов, приближаясь, таким образом, к реальным технологическим процессам механической
обработки изделий.
Моделирование с использованием конечно-элементного метода показало, что температурные поля с
высокой температурой, способной вызвать структурные изменения в поверхностном слое, находятся в зоне
резания [5]. Наибольшая температура наблюдается в зоне непосредственного контакта режущего
инструмента с обрабатываемой заготовкой (рис.1).
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0.1 mm

обрабатываемая поверхность

критический уровень для роста зерен

Рисунок 1  Расчетные температурные поля при обработке титана
(v = 160 м/мин, s = 0,14 мм/об, t = 0,5 мм)
Удаление температурных полей от области контакта в направлении подачи и в противоположную
сторону приводит к снижению величины температур. С учетом полученных в результате моделирования
температурных полей разобьем длину обработанной поверхности в текущий момент времени на дискретные
отрезки. Длина каждого отрезка Li со средним значением температуры Ti. Разделим отрезок на две части –
правую и левую: Li  Lia  Lib , исключением является центральный отрезок при i = 1, температура в этой
области является максимальной температурой и находится в зоне непосредственного контакта режущего
инструмента с заготовкой (см. рис. 2).
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Рисунок 2  Схема расчета распределения температур в текущий момент времени
Интервал времени τi в течение, которого температурное поле действует на длине Li, может быть
рассчитан по следующей формуле

i 

0,06  d з    Li
,
vs

(1)

где dз – диаметр заготовки, (мм);
Li – дискретная длина отрезка определенного температурного поля, (мм);
s – подача, (мм/об);
v – скорость резания, (м/мин).
Коэффициент 0,06 используется для пересчета минут в секунды и миллиметров в метры.
По результатам моделирования распределения температурных полей в обрабатываемой заготовке
рассчитываем значения Li, τi и Ti для различных интервалов, которые характеризуют различные температурные
поля (минимум пять наибольших температур).
Основные результаты моделирования распределения температурных полей в СМК - титане в
пошаговом варианте при квазиустановившемся режиме обработки приведены в табл. 1.
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Таблица 1 – Параметры, полученные моделированием температурных полей
Шаг, i
1
2
3
4

Условия обработки I
Li, мм
τi, с
Ti, K
0.068
0.051
825
0.075
0.057
799
0.20
0.15
774
0.30
0.23
748

Шаг, i
1
2
3
4
5

Условия обработки II
Li, мм
τi, с
0.032
0,010
0.030
0,0094
0.030
0,0094
0.034
0,011
0.142
0,045

Ti, K
1136
1086
1036
985
934

Пошаговый вариант расчета распределения температурных полей в зоне резания при
квазиустановившемся режиме обработки представляет собой определение средней температуры, длины,
времени воздействия температурного поля на обрабатываемую заготовку в текущий момент времени для
температурных полей с наибольшими температурами. Для удобства расчетов рекомендуется выбирать не
более пяти температурных полей, каждое поле рассматривается как шаг расчета.
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ИМПУЛЬСНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Погребной Р. В., магистрант, Гапон Е. С., магистрант,
Наумова Е. А., инженер, Драгобецкий В. В., д.т.н., проф.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Наноструктурные материалы обладают уникальными технологическими и эксплуатационными
свойствами. В настоящее время эти материалы относят к перспективным конструкционным и функциональным
нового поколения металлам и сплавам [1]. Достаточно широкое использование этих материалов невозможно
без разработки эффективных и дешевых способов их производства [1].
Наиболее перспективными способами получения металлов и сплавов с наноструктурой являются
методы интенсивной пластической деформации (ИПД) или методы деформационного диспергирования [1].
Основные виды процессов ИПД детально и полно изложены в статье А. В. Периг, А. Ф. Тарасова и
А. Ф. Алтухова [2]. Там же представлена классификация схем процессов ИПД по назначению, кинематическим
и энергосиловым параметрам деформирования. По характеру нагружения выделены схемы нагружения с
различной скоростью деформирования от квазистатического до деформирования ударными нагрузками и
взрывом [2]. Однако в приведенной классификации помимо квазистатического, вибрационного и
динамического следовало бы добавить и импульсное. Включение в классификатор импульсных методов
металлообработки, которые включают применение бризантных взрывчатых веществ, порохов, детонации
газовых смесей, сниженных газов, электрогидравлического эффекта и магнитно-импульсной обработки
приводит к необходимости расширения некоторых групп классификаторов. По охвату очагом деформации
импульсные методы можно включить в две группы. В первой группе – заготовка подвержена деформированию
по всему объему. К этой группе относятся процессы нагружения плоской ударной волной. Реализация условий
образования нанокристаллической структуры связана с тем, что упруго-пластические волны,
распространяющиеся в металле включают систему продольных и поперечных волн. Ко второй группе относят
схемы, где очаг деформирования последовательно проходит вдоль одной из осей заготовки. К этой группе
относим процессы нагружения бегущей волной. К этим процессам относим процессы сварки и упрочнения
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взрывом, калибровки, снятия внутренних напряжений, магнитноимпульсной сварки, уплотнения слоистых и
дисперсных материалов.
В группу процессов связанных с наличием дополнительных процессов деформирования относим
процессы импульсной доопрессовки дисперсных заготовок после первичного спекания, совмещения процессов
сварки и штамповки взрывом, многократного сжатия материалов отраженными ударными волнами, штамповки
с использованием экранов и присоединенных масс, штамповки с использованием воздушных полостей и
откольных элементов, упрочнение с последовательным нагружением плоской и сходящимися ударными
волнами. В последнем случае реализуется механизм аномально высокой скорости упрочнения для TRIP-сталей,
касательно трения, между заготовкой и инструментом свои особенности, активное включает процессы пакетной
штамповки в различного рода обкладках, штамповка с подпором фланца заготовки обработки взрывом
(штамповка, сварка взрывом, компатирование, ударно-волновой синтез) с применением откольных элементов,
штамповка с использованием присоединенных масс. Последние два процесса обеспечивают как активное
управление напряжениями контактного трения, так и дополнительное деформирование.
Особое место среди процессов импульсной металлообработки занимают процессы получения
нанопокрытий в том числе и графеновых, а также процессы жидкофазного спекания. Последние позволяют
получать слоистые материалы с наноструктурными прослойками. Технология получения нанопокрытий
базируется на взаимодействии подающих и отраженных волн и явлении откола. При метании взрывчатым
веществом пластины с покрытием на плоскую преграду происходит перенос покрытия на преграду. Покрытие
можно наносить графитовым стержнем, либо с липкой ленты на металл. Это обеспечивает получение покрытия
толщиной одной молекулы.
В целом применение импульсных методов металлообработки в ряде случаев позволяет реализовать
механизм интенсивной пластической деформации. При этом нет необходимости в использовании
дорогостоящего энергоемкого деформирующего оборудования, технологические схемы, реализующие этот
механизм достаточно просты, а затраты незначительны.
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СВАРКА ВЗРЫВОМ КРУПНОГАБАРИТНЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК С ПЛАКИРУЮЩИМ
СЛОЕМ ИЗ ТИТАНА
Романец В. Н., студ., Гайкова Т. В., к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Сварка взрывом является универсальным способом изготовления биметаллических заготовок. Эта
технология позволяет получать изделия с высокой прочностью соединения слоёв биметалла в различном
сочетании с сохранением их свойств, например, коррозионной стойкости. Метод сварки взрывом нашел
применение при плакировании стали алюминием, титаном, цирконием, никелевыми сплавами и
нержавеющими сталями. Расширение области применения сварки взрывом в энергетической, атомной и
химической промышленности требует повышения качества получаемых с её помощью сварных соединений.
Особую актуальность вопрос качества приобретает при увеличении размера плакируемых изделий, так как с
ростом площади плакирования наблюдается изменение свойств сварного соединения [1].
Применение технологии сварки взрывом, позволяющей получить равнопрочное сварное соединение
практически любых пар металлов, имеет неоспоримое по отношению к другим технологиям преимущество при
производстве крупногабаритных листов биметалла. Современная промышленность довольно часто использует
этот способ для производства биметалла с основным слоем из углеродистой или низколегированной стали и
плакирующим слоем из коррозионностойкой стали. Однако исследование потребности зарубежного рынка
говорит о том, что из широкого круга биметаллов, применяемых в промышленности, первое место занимает
биметалл сталь-титан. Получение этого биметалла затруднено в связи с низкой взаимной растворимостью
железа и титана. Отечественные металлургические комбинаты не располагают в достаточной мере
оборудованием, позволяющим получать этот биметалл прокаткой.
Первые эксперименты по сварке титана со сталью взрывом дали обнадёживающие результаты. Однако
получение крупногабаритного сварного соединения площадью до нескольких квадратных метров вызвало
большие трудности, связанные с тем, что на расстоянии от начала процесса сварки более 1,5÷2,0 м наблюдается
не только снижение механических свойств сварного соединения и ухудшение его структуры, но и разрушение
70

плакирующего титанового слоя (рис.1 а, б). Например, при плакировании листов Ст3 размером 40×700×3800
мм титаном ВТ1-0 толщиной 4 мм было выявлено, что с удалением от точки инициирования заряда ВВ
прочность биметалла на отрыв падает с 300 МПа до 1 МПа. Это явление сопровождается ростом количества
оплавленных участков в зоне соединения, увеличением размеров волн и хаотично расположенных неприваров,
а также повреждения плакирующего слоя в виде вырывав [1].
Для биметаллических заготовок сталь-титан в основном применяют следующие виды термической
обработки: отжиг, закалка и старение, химико-термическая обработка. Отжиг проводится для всех титановых
сплавов с целью завершения формирования структуры, выравнивания структурной и концентрационной
неоднородности, а также механических свойств. Применяют обычный отжиг, двойной или изотермический (для
стабилизации структуры и свойств), неполный (для снятия внутренних напряжений).

а)
б)
Рисунок 1 – Структура сварного соединения титан–медь
а) после сварки взрывом, б) после отжига при температуре 700°C
В [2] также отмечается, что ударно-сжатый и разогретый до высокой температуры газ в зазоре
разогревает металл ещё до соударения пластин. Причём этот эффект усиливается с расстоянием от места
инициирования процесса. Утверждается, что на достаточно большом расстоянии поступившая из газа в металл
энергия становится сравнимой с энергией, выделяющейся в зоне шва при столкновении пластин, что может
привести к их оплавлению. Однако гипотезы, выдвинутые авторами работ [1, 2], не объясняют, почему
ухудшение свойств сварного соединения происходит в основном при сварке титана.
При исследовании структуры соединения измеряли площадь литых включений и параметры волн в
сварном соединении, затем площадь литых включений суммировали и находили отношение площади литых
включений к длине измеренного участка. Результаты измерений наносили на теоретическую кривую
определения глубины оплавления в зоне соединения, которую определяли по методике [3].
Анализ результатов испытаний прочности соединения слоёв на отрыв показал:
 в зонах, где УЗК не выявлено дефектов сплошности, в том числе точечных, составляет 302 – 424
МПа (рис. 2); поверхность разрыва с чётко выраженными волнами по всей поверхности соединения, цвет
серебристый без включений;
 на участках, вырезанных из зон, прилегающих к дефекту сплошности, не стабильна и колеблется в
широких пределах от 65 МПа до 355 МПа;
 в зоне дефекта сплошности, выявленного при сканировании на уровне чувствительности,
настроенной по отверстию диаметром 3,5 мм, прочность образцов меньше 100 Мпа; поверхность разрыва на
большей площади тёмная, волны отсутствуют, на остальной части волна четко выраженная, цвет серебристый;
в литых включениях выявлены интерметаллиды;
На основании комплекса исследований сделаны следующие выводы:
1. Технологический процесс сварки взрывом в среде аргона обеспечивает прочность соединения титана
со сталью более 300 МПа по всей поверхности крупногабаритных листов, данные УЗК дают объективную
оценку качества соединения;
2. Площадь литых включений практически не зависит от длины листа, колеблется в относительно узких
пределах и близка к теоретической оценке по методике [3];
3. Появление участков несплошности и пониженной прочности, в структуре которых наблюдается
повышенное содержание литых включений и интерметаллидов, обусловлено образованием воздушных
карманов в сварочном зазоре.
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Рисунок 2 – Изменение прочности соединения на отрыв плакирующего слоя по длине листа
В результате изучения структуры сварного соединения пришли к выводу, что газ, находящийся в
области образования сварного соединения, активно влияет на структуру и процесс образования сварного
соединения. Зонами повышенной концентрации газа являются вихревые зоны, содержание кислорода и азота в
виде твёрдых растворов, нитридов и оксидов в которых растёт с удалением от начала процесса сварки и
увеличивается в несколько десятков раз по сравнению с концентрацией в исходном металле. В то же время в
металле сварного соединения, окружающем вихревые зоны, повышение концентрации газа не выявлено.
Снижение скорости точки контакта несколько понижает насыщение металла вихревых зон газами, но с
удалением от начала процесса сварки рост концентрации газов в них остаётся стабильным и уже на удалении
порядка 0,3…0,5 м превышает допустимое значение. С удалением от начала процесса сварки наблюдается
периодический рост размеров вихревых зон, которые иногда сливаются, в результате чего образуется
соединение со сплошной прослойкой из металла с повышенной в десятки раз концентрацией кислорода и азота.
Возникновение такой прослойки зачастую приводит к разрушению свариваемых пластин во время сварки.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСОВ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКОЙ
Тарасов М. Н., магистрант, Лактионов Е. В. магистрант
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
Плунжерные (поршневые) насосы широко используют в системах водоснабжения, в пищевой,
химической промышленности и в быту. Одной из важных деталей поршневых насосов является плунжер
(рис. 1). В настоящее время плунжеры насосов изготавливают методом резания из прутка, эта технология
характеризуется высокой трудоемкостью и низким (менее 0,5) коэффициентом использования материала.
Материалом для плунжера служит сталь 18ХГТ (ГОСТ 2590). Одним из наиболее эффективных процессов
изготовления деталей указанного типа является холодное выдавливание. Основными преимуществами
холодного выдавливания является то, что это – высокопроизводительный процесс, практически отсутствуют
потери металла, а точность изготовления такова, что требуются только финишные операции (шлифовка и
полировка). Кроме того, при холодном выдавливании присутствует значительное упрочнение металла, что во
многих случаях позволяет отказаться от весьма трудоемкой операции термообработки. В связи с этим
поставлена задача – разработать технологию изготовления плунжера гидронасоса НАС 125/200-2002 на основе
использования технологии холодного выдавливания. Для изготовления плунжера рассмотрены несколько
вариантов технологии.
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Рисунок 1 – Плунжер с подпятником аксиального гидравлического насоса
Для первого варианта технологии (рис. 2, а) моделировали методом конечных элементов операции
комбинированного и обратного выдавливания. На первом переходе вначале выдавливали полость
полусферическим пуансоном, а потом прямым выдавливанием редуцировали конец плунжера под сферическую
головку. Расчеты и ранее проведенные экспериментальные исследования показали, что по условиям силового
режима первый переход является наиболее тяжелым и нагрузка на пуансон достигает 2400...2500 МПа.

а
б
Рисунок 2 – Схемы выдавливания заготовки плунжера за два (а) и три (б) перехода
Для снижения нагрузок на пуансон предложено использовать технологический процесс с тремя
переходами (см. рис. 2, б): прямое выдавливание концевой части заготовки плунжера под сферическую
головку, выдавливание полости и прямое выдавливание с получением стенки необходимой толщины. Анализ
формоизменения по результатам моделирования методом конечных элементов показал возможность
выдавливания заготовки плунжера за три перехода (рис. 3).
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Рисунок 3 – Формоизменение заготовки плунжера за три операции по результатам моделирования методом
конечных элементов: а – исходная заготовка; б – первый переход; в – второй переход; г – третий переход
Третий вариант – выдавливание плунжера производится совместно с алюминиевым сердечником за три
перехода (рис. 4).

Рисунок 4 – Выдавливание заготовки совместно с алюминиевым сердечником
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Первый переход – обратное выдавливание стакана, второй переход – прямое выдавливание. В
выдавленный стакан вставляется алюминиевый сердечник и производится совместное прямое выдавливание.
Третий переход – редуцирование головки плунжера под сферическую пяту. Сравнение результатов
моделирования формоизменения методом конечных элементов (рис. 5) с экспериментально полученными
образцами (рис. 6) показали хорошую сходимость.
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Рисунок 5 – Моделирование формоизменения заготовки при выдавливании заготовки плунжера с
алюминиевым сердечником методом конечных элементов: а – обратное выдавливание; б – прямое
выдавливание с алюминиевым сердечником; в – редуцирование

Рисунок 6 – Экспериментальные образцы заготовок плунжеров с алюминиевыми сердечниками, полученные
холодным выдавливанием
Раздельное получение корпуса плунжера и алюминиевого сердечника требует применения надежных
способов их сборки. Один из наиболее распространенных способов соединения этих элементов – завальцовка,
однако этот способ не очень надежен и требует весьма точного контроля. Получение плунжера с алюминиевым
сердечником выдавливанием позволяет получить составную заготовку плунжера без применения завальцовки и
достаточной прочностью соединения.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВАЛКОВОЙ ШТАМПОВКИ
Щипковский Е. В. 1), соискатель, Пузырь Р. Г. 2), д.т.н., доц.
1)
OOO НПФ «Техвагонмаш», г. Кременчуг
2)
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Валковая штамповка – это комбинированный технологический процесс, характеризующийся
сложностью напряженно-деформированного состояния. Современные методы математического моделирования
(метод конечных элементов, метод граничных элементов и др.) в принципе позволяют создать математическую
модель процесса, не сводя задачу к плоской или осесимметричной и основываясь на объемной механической
схеме деформации [1, 2]. Однако реально существующий уровень вычислительной техники и программных
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средств является пока недостаточным, что приводит либо к чрезмерной громоздкости и медлительности
вычислений, либо требует внесения в модель существенных упрощений и допущений, отрицательно
сказывающихся на адекватности модели и достоверности получаемых результатов. В таких условиях
практичнее рассмотреть математическое моделирование валковой штамповки как комплекс отдельных частных
задач, для каждой из которых можно создать свою модель и выбрать свой метод решения [3].
Первой задачей математического моделирования является определение силы деформирования и
нагрузок на инструмент, а также определение в первом приближении размеров очага пластической деформации
как функции основных комплексов параметров - технологических и конструктивных. Эта задача относится к
первому классу задач теоретического анализа и может быть решена группой традиционных методов – от метода
верхней оценки до метода конечных элементов [3]. Вторая задача – это анализ распределения нормальных и
касательных напряжений на контактной поверхности роликов и пуансона. Подобные исследования относятся
ко второму классу задач теоретического анализа, позволяют более реально оценить загруженность инструмента
и, как следствие, его надежность и долговечность. Второй класс задач требует более серьезного подхода и
применения соответствующих численных методов решения [2]. Наконец к третьей группе задач можно отнести
некоторые частные вопросы моделирования, в которых и модель, и метод ее анализа подбираются
индивидуально [4].
Поэтому существующие методы решения задач позволяют найти достоверные оценки основных
параметров валковой штамповки, однако для более точного и адекватного моделирования необходимо общую
задачу разбивать на ряд подзадач и принимать необходимые допущения. Решение задачи будем осуществлять в
два этапа. На первом этапе рассмотрим перемещение пуансона при отсутствующих роликах, на втором –
воздействие ролика на заготовку (стадия прошивки и стадия обкатки соответственно). Поскольку перемещение
пуансона за время прохождения какого-либо меридионального сечения заготовки от точки входа металла под
ролик до точки выхода невелико, то этим перемещением пуансона на стадии обкатки пренебрегаем. На стадии
прошивки задачу рассмотрим, как асимметричную, на стадии обкатки – как плоско-деформированную. Для
решения задачи использованы принципы гипотезы плоских сечений и приняты следующие допущения [4]:
– коэффициент внешнего трения на контактных поверхностях инструмента и заготовки имеет
постоянную величину;
– напряжения на контактных поверхностях инструмента и заготовки постоянны;
– криволинейностью формы боковой поверхности заготовки, образующейся в процессе внедрения
пуансона, пренебрегаем;
– полагаем, что весь вытесняемый пуансоном металл течет равномерно в радиальном направлении, и
расстояние от оси заготовки до его края во всех точках меридионального сечения будет одинаковым.
Интенсивное развитие вычислительной техники и средств программирования позволяют численно
решать сложные системы алгебраических и дифференциальных уравнений, не прибегая к упрощениям или
замене вычислений графическими построениями. Таким образом, наиболее целесообразно при анализе
валковой штамповки использовать энергетический метод с элементами вариационных принципов механики, а
также метод конечных элементов, реализующий пошаговый анализ модели на базе пакета прикладных
программ [2].
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АНАЛІЗ ФОРМОЗМІНИ ОБИЧАЙОК З ВИСТУПОМ ПРИ РОЗКОЧУВАННІ ПРОФІЛЬОВАНИМ БОЙКОМ
Косілов М. С., Герасіменко О. В., аспіранти
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Останнім часом використання електроенергії виробленої на АЕС в Україні та світі збільшується.
Однією з основних частин АЕС є корпус реакторного блоку. Проблема підвищення строку його експлуатації та
на сьогодні залишається актуальною. За для підвищення строку роботи реакторного блоку розробники
намагаються зменшити кількість з’єднуваних елементів корпусу, щоб знизити місця накопичення радіації,
внаслідок якої відбувається охрупчування стальної конструкції [1]. Через це декілька елементів поєднуються в
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один, який має профільовані поверхні. Профільовані поверхні корпусів реакторних блоків існуючими
технологічними процесами виготовляти важко. Для цього такі елементи накривають напуском і виготовляють
шляхом механічної обробки, під час чого відбувається перерізання волокон структури, яка утворюється у
процесі деформування, що в свою чергу призводить до зниження міцності в цих ділянках, а також збільшення
витрат спеціальних сталей у відхід [2]. З цього приводу у світі ведуться розробки технологій кування
профільованим інструментом. Завдяки чому отримані заготовки повторюють форму деталі, що зменшує
припуски на механічну обробку і дозволяє значно заощадити на металі та знизити собівартість виробів.
Мета роботи – аналіз формозміни обичайок з виступом під час розкочування профільованим бойком.
Аналіз отриманих результатів конусності поковки від ступеня деформації ε (рис. 1) дозволив
заг
встановити, що для відносного діаметру заготовки Dу
заг
поковки має змінний характер. При Dв
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= 1,85 зі збільшенням ступеня деформації конусність

= 2,5 (крива 1) на початковому етапі конусність збільшується, що

пов’язано з деформуванням виступу. Потім конусність має постійне значення, що свідчить про рівномірне
збільшення діаметру отвору з боку уступу та виступу. Подальше зниження кривої 1 пов’язане з більш інтенсивним
заг
зростанням діаметру отвору з боку уступу. При Dв
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= 2,4 (крива 2) на початковому етапі конусність

збільшується, що пов’язано з деформуванням виступу. Поступове зниження пов’язане з деформуванням уступу та
більш інтенсивним зростанням діаметру отвору з боку уступу. Інтенсивніше зростання діаметру отвору з боку
уступу призводить до того, що при ступені деформації  = 0,3 він починає перевищувати діаметр отвору з боку
заг
виступу і конусність знову починає зростати. При Dв
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= 2,3 (крива 3) конусність одразу починає збільшуватися,

що пов’язано з одночасним розкочуванням виступу та уступу. Інтенсивніше зростання діаметру з боку уступу
пов’язане з тим, що тонка стінка уступу отримує більшу ступінь деформації в порівнянні з стінкою виступу при
однаковій абсолютній величині деформування.
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Рисунок 1 – Заготовки отримані при виконанні експерименту (а) та графічні закономірності
заг
конусності від ступеня деформування для відносного діаметру заготовки Dу

заг
dср

= 1,85 (б)

Розкочування східчастої заготовки при одночасному деформуванні виступу та уступ призводить до
виникнення конусної поковки. Конусність з боку уступу виникає на початковій стадії розкочування і під час
всього процесу збільшується. Виникнення конусної форми пояснюється тим, що під час розкочування, при
однаковій абсолютній деформації (хід бойка), уступ отримує більше накопиченої деформації через більш тонку
стінку.
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OF KrAZ «SHREK» AND KrAZ «FIONA» MPVs ANTI-MINE RESISTANCE
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M. Karková, PhD., Deputy Head of Department, Institute of Technology and Economics in České Budějovice
In the problems of high-speed impact, penetration, explosion, aerohydroelasticity and other non-stationary
processes accompanied by high strain rates, program complexes using an explicit method for solving equations of
continuum mechanics are widely used. At present, the most promising method for modeling and calculating such
problems is the finite element method (FEM). The object of the study is the processes of loading in explicit formulation
for the simulation of the complex nonlinear dynamics of solid bodies, gases and their interactions, associated with the
transition from a stationary cell of deformation to a non-stationary with force intensification.
When predicting the results of the flat sheet blanks forming processes it is expedient to apply numerical
mathematical modeling of these processes using special software. Ansys AUTODYN is an analytical tool for solving
explicitly formulated problems for modeling complex nonlinear dynamics of solids, liquids, gases and interactions
between them. It is a powerful tool for interdisciplinary calculations in explicitly formulated problems providing a wide
range of modeling capabilities including influence of high-speed impacts or explosion. AUTODYN has proven itself in
the tasks of different types of materials loading. Simulation of behavior of such materials is impossible without taking
into account complex anisotropic elastoplastic character of behavior, nonlinear nature of compression, and anisotropic
fracture with the effects of progressive loss of strength. AUTODYN ability to connect hydrodynamic and strength
solvers also enables simulation of combined effects on the structures.
Numerical analysis makes it possible to determine deformation and force parameters for each of the possible
variants of forming and to predict the shape and properties of the processed samples material without laborious
experiments. AUTODYN has its own library of materials, however, according to documented data, the library is
incomplete and presented in the form of "ideal" materials, and therefore it is not sufficient for simulation of complex
nonlinear problems. The aim of the work is a developing a method for calculating the process of sheet blanks forming
which allows to reliably predict the shape obtaining both in the tasks of elastoplastic deformation and under impulse
loading of materials [1].
Calculations and mathematical models of various loading types (including impulse) based on finite and
boundary element methods are the stress variation. The most suitable describing of the loaded surface dynamics is based
on a parametric model with finite difference [2].
Dynamic tasks take into account the forces of inertia. If the entire region Ω material is in a state of plastic flow,
the dynamics of the problem reduced to variational equations [3]
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where ui – the mass velocity of the plate.
The determination of the possibility for constructing solving algorithms arises after sampling at time t. To solve
the equation (1) with the initial condition
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Given the fact that the process of forming is associated with force intensification, it is more appropriate to
submit equilibrium equation in the forces and moments.
The value of forces and moments acting on each element determined by equations
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The acceleration of the grid nodes of the median surface of the workpiece in the next field of integration
determined by equation. To build the "stress - deformation" diagram that is specified as dependencies in describing of the
material in the ANSYS library, the following expressions were used:
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where 1 ,  2 ,  3 , 1 ,  2 ,  3 – the current values of stresses and deformations passing through the points of the curve of
actual stresses;  o , C, n – constants which are satisfying the system of equation (5);  i ,  i – intensity of strains and
strains.
A calculation was made for the anti-mine protection of the body of a KrAZ «SHREK» and KrAZ «FIONA»
light armored vehicles with a V-shaped bottom to the blast of explosives with a mass of 6, 8, 10, 14 and 20 kg in TNT
equivalent. Body material is 10-mm Quardian 500 steel armor plates.

a
b
c
Fig. 1 – Diagrams of the von Mises equivalent stresses distribution in the body of an armored car by the
simulation of explosive blast: а – 20 kgs under the V-hull center; b – 20 kgs under the front left wheel;
c – 8 kgs under the rear left wheel

Deformation
zones and
body
condition
Left side
Right side
Roof
Hull
Destruction

6
kgs
1,58
0,20
4,16
0,95
no

Table 1 - The largest calculated deformations (mm) of the vehicle body and its condition
Threat level according to NATO AEP-55 STANAG 4569 (charge mass) and its location
Front left wheel
Rear left wheel
Vehicle center
8
10
14
20
6
8
10
14
20
14
20
6 kgs 8 kgs 10 kgs
kgs kgs kgs kgs kgs kgs kgs
kgs
kgs
kgs kgs
2,23 3,11 6,45 7,80 2,37 13,5 22,9 9,70
12,2
9,27
11,1
13,6 14,3 19,9
3,75 3,07 2,46 5,28 2,02 2,58 4,01 7,08
7,27
9,27
11,1
13,6 14,3 19,9
7,26 9,32 16,7 19,4 10,2 28,1 30,1 27,5
34,7
2,29
5,01
4,49 5,12 29,9
1,38 1,63 2,80 3,47 2,67 3,06 15,4 10,23 14,61 13,55 17,76 24,34 25,3 46,7
no
no
no
no
no
yes
yes
no
yes
no
no
no
no
no
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СЕКЦІЯ № V
ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТРАДИЦІЙНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ ТРАНСПОРТНОЇ ТАРИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РИБИ-СИРЦЮ
Палій Д. В., магістрант
Науковий керівник Загорянський В. Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Державних підприємств з розведення та вилову рибb на сьогоднішній день в Україні налічується 32 [1].
Найбільшими з них є "Черкасирибгосп", "Чернігіврибгосп", "Сумирибгосп", "Вінницярибгосп", "Черновецький
рибокомбінат". Найбільші обсяги вилову приходяться на такі види риби, як калкан (чорноморська камбала),
тюлька, судак звичайний, оселедець чорноморський, синець і плотва.
Переробляють виловлену в наших водоймах та імпортовану рибу в України близько 140 підприємств
(за даними Держрибагентства [1]). Консервні заводи, на жаль, не працюють на повну потужність.
У структурі українського рибного господарства останні роки аквакультура займала всього 24%, що
досить мало, оскільки весь світ зараз переходить від «дикого» вилову риби до «фермерського».
Але на ринку є позитивна тенденція – зростання темпів будівництва невеликих рибних ферм, які
займаються як вирощуванням, так виробництвом риби і морепродуктів [1]. Важливою проблемою є
транспортування риби. Контейнери, що полегшують транспортні операції, являють собою прогресивний вид
транспортної тари.
Відповідно до ГОСТ Р 50380-2005 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Термины и
определения, риба-сирець (продукція) – це риба без ознак життя, що знаходиться при температурі, близької до
температури навколишнього середовища або охолоджувана.
У контейнерах, що застосовуються для перевезення риби-сирцю, поєднуються транспортні та
технологічні функції цих пристроїв, в яких риба охолоджується та зберігається при відповідному
температурному режимі [2]. Застосовують контейнери багаторазового використання, виготовлені з гофрованих
пластмас, що володіють високою міцністю, стійкістю по відношенню до води і агресивних середовищ, мають
невелику масу і хорошу еластичність.
Широке застосування знаходять нові полімерні матеріали для формування дрібноштучних вантажів в
груповій упаковці – пакетах. До таких матеріалів відносяться термоусадочні плівки, які виготовляють з
поліетилену, полівінілхлориду, поліпропілену та ін. Крім плівок, для формування вантажів застосовують
полімерну розтяжну сітку. Застосування плівок і сіток для групової упаковки дрібно штучних товарів дає
великий економічний ефект внаслідок раціонального використання складських приміщень та транспортних
ємностей, а також її порівняно низьку вартість.
Нове покоління ящиків для зберігання і транспортування свіжої та охолодженої риби розроблено
фірмами Norsk Hedro AS (Норвегія) і Krupp Kautex Maschinenbau GmbH (Німеччина) [3]. Матеріалом для їх
виробництва служить поліетилен високої щільності. Ящики мають подвійну стінку, що забезпечує їх відмінні
ізоляційні властивості, високу механічну міцність і малу масу. У такій тарі можна транспортувати рибу
протягом 40 год при температурі навколишнього повітря 25 ° С. Тала вода збирається в просторі між стінками і
потім стікає через дренажний отвір в дні скриньки. Маса ящика 2,7 кг, місткість 47 л.
Крім того, застосовують подвійні ящики, внутрішній шар яких виготовлений з полістиролу, а
зовнішній – з поліетилену високої щільності. Внутрішній ящик має знизу 20 отворів для стоку води, яка
утворюється при таненні льоду та збирається в спеціальному піддоні між днищами ящиків.
Для перевезення свіжої риби залізничним і автомобільним транспортом застосовують контейнери
місткістю 45,3 і 33,9 кг, виготовлені з гофрованого картону з вкладишами з поліетиленової плівки.
Уздовж стін, дна і кришки укладають листи пінопласту, дозволеного для контакту з харчовими
продуктами. Вони надають контейнеру велику міцність, стійкість, теплоізоляційні властивості.
У ряді зарубіжних країн використовуються контейнери великого розміру - типу чанів, виготовлені з
поліетилену високої щільності.
Вони мають подвійні стінки і ізоляцію з пінополіуретану. Такі чани випускаються шести типорозмірів
місткістю від 310 до 1000 л. Завдяки хорошим теплоізоляційним властивостям контейнери придатні для
зберігання свіжої риби в кризі або в охолодженій воді протягом декількох днів.
Таким чином, розробка нових технологій перевезень такого вантажу як риба-сирець не стоїть на місці,
широко впроваджуються прогресивні види тари, нові полімерні матеріали для упаковок, застосовуються
контейнери багаторазового використання. Все це допомагає поєднати транспортні і технологічні функції
перевезень, що задовольняють потреби всіх учасників процесу перевезень та споживання.
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Для перевезень швидкопсувних вантажів декількома видами транспорту широко використовують
рефрижераторні (охолоджувані) та ізотермічні контейнери [1]. Контейнери мають теплоізоляційні
огороджування. Якщо контейнери мають холодильні установки, то це рефрижераторні контейнери, якщо не
мають, то це ізотермічні контейнери.
Великотоннажні контейнери (маса брутто від 10 до 30 т, місткість 10-50 м3) набули найбільшого
поширення [2]. Зовнішні розміри великотоннажних контейнерів для забезпечення транспортних і складських
операцій, в тому числі й при міжнародних перевезеннях вантажів, регламентовані стандартами Міжнародної
організації зі стандартизації ІСО.
У рефрижераторних великотоннажних контейнерах виконуються як функція охолодження, так і
функція транспортної тари великої вантажомісткості.
У великотоннажних контейнерах застосовують системи машинного охолодження і охолодження за
допомогою зріджених газів. Контейнери з машинної системою охолодження складають 90% всього сучасного
парку контейнерів. Холодильні машини, застосовувані для охолодження контейнерів, аналогічні холодильних
машин авторефрижераторів. Найбільш зручним є обладнання контейнерів холодильною машиною і дизельгенераторною установкою.
Контейнери можуть бути з вбудованими та змінними холодильними машинами. Вбудовані машини
аналогічні навісним установкам авторефрижераторів, а знімні являють собою окремий блок, висота і ширина
якого рівні висоті і ширині контейнера.
Таким чином, великотоннажний рефрижераторний контейнер має теплоізольований кузов і машинне
відділення, в якому розміщується автоматизована хладонова холодильна машина (вбудована або змінна) і
дизель-генераторна установка або система охолодження рідким азотом.
Температура повітря у середині рефрижераторного контейнера регулюється від 18 до +16 °C.
Хладонові холодильні машини можуть отримувати електроживлення від зовнішньої мережі (на стоянках) або
від власної дизель-генераторної установки.
На контейнерних пунктах (терміналах) великотоннажні контейнери штабелюють, короткочасно
зберігають, завантажують на різні транспортні засоби та вивантажують з цих засобів, здійснюють їх
профілактичне обслуговування та дрібний ремонт.
Великотоннажні контейнери перевозяться всіма видами транспорту, їх легко переміщати з одного виду
транспорту на інший. Можуть вони виконувати і функції автономної холодильної камери тимчасового складу.
Використання великотоннажних контейнерів в безперервному холодильного ланцюгу дозволяє здійснювати
доставку вантажів «від дверей до дверей» при оптимальних режимах завантаження, розвантаження та
зберігання. При цьому відпадає необхідність перевантаження швидкопсувних продуктів при змішаних
перевезеннях і короткостроковому зберіганні на розподільчих холодильниках, скорочується час перебування
вантажів в дорозі.
У середньотоннажних контейнерах (маса брутто від 2,5 до 5 т, місткість 3-8 м3) використовують
систему машинно-акумуляційного охолодження. У акумуляційних охолоджуючих приладах використовують
евтектичні розчини. Акумуляційний охолоджуючий прилад складається з батареї, елементів, між елементами
розташовуються мішки з морозостійкої плівки, заповнені евтектичними розчинами.
Малотоннажні ізотермічні контейнери (маса брутто до 1,5 т, місткість до 3 м 3), як правило, не мають
систем охолодження. За конструкцією вони представляють собою шафи каркасного типу з напрямними гратами
для установки піддонів.
Середньотоннажні та малотоннажні контейнери використовують для нетривалих прямих перевезень
швидкопсувних продуктів в основному автомобільним транспортом. Для перевезення охолоджених і тільки
морожених вантажів застосовують також спеціальні контейнери [3].
Таким чином, можна зробити висновок, що технології упаковки, зберігання та транспортування
впливають на якість швидкопсувної продукції анітрохи не менше, ніж технології переробки. Оптимізація
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режимів зберігання та транспортування дозволяє доставляти на підприємства торгівлі якісну продукцію з
мінімальними витратами, а отже, і забезпечувати їй ефективний збут.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПУТЕМ ПАКЕТИРОВАНИЯ И КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ
ГРУЗОВ
Бугаев А. А., студ.
Научный руководитель Загорянский В. Г., к.т.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
В условиях рыночной экономики для повышения конкурентоспособности необходимо обеспечить
быструю доставку товаров, их качество и сохранность. Для тарно-штучных грузов это возможно при пакетных
перевозках [1]. Переход на пакетную поставку продукции значительно повышает вероятность ее сбыта, что
ведет к ускорению оборота и, в конечном счете, к дополнительной прибыли. Контейнеризация – один из
наиболее эффективных методов решения транспортной проблемы, позволяющий усовершенствовать весь
процесс доставки и рационализировать систему организации грузопотоков. Помимо основного назначения,
контейнеры служат в качестве транспортабельного хранилища, к примеру, а агропромышленном комплексе [2].
Широкое внедрение пакетных и контейнерных перевозок является одним из главнейших направлений
технического прогресса в доставке грузов, так как такие перевозки в 1,5–2 раза сокращают затраты на упаковку
продукции; в 4–6 раз повышают производительность труда при выполнении погрузочно-разгрузочных и
складских работ; в 3–4 раза сокращают простои транспортных средств под грозовыми операциями за счет
механизации и автоматизации этих работ; повышают эффективность использования складских площадей;
увеличивают перерабатывающую способность контейнерных терминалов, баз и складов [3].
Для развития и эффективного функционирования пакетно-контейнерной системы обращения грузов
первостепенное значение имеет стандартизация и унификация размеров грузовых единиц [3]. Эта работа
проводится в международных масштабах, прежде всего Международной организацией по стандартизации
(ИСО). Международный стандарт ИСО 3676-83 «Упаковка. Грузовые единицы. Размеры» разработан на основе
концепции модульной системы и устанавливает размеры в плане грузовой единицы в системе обращения
грузов, которая включает в себя все действия по передвижению продукции от изготовителя к потребителю.
Принятый по ИСО 3676-83 размер в плане предпочтительной грузовой единицы – 1200×1000 мм. Эта
грузовая единица является производной от основного модуля 600×400 мм и является элементом модульной
системы обращения.
Установление
украинским
стандартом
ДСТУ
ISO
3676:2005
«Пакування. Одиниця
вантажна. Визначення розмірів» (созданного на основе международного стандарта ИСО 3676-83 ) основных
параметров унифицированных грузовых единиц обеспечивает эффективное использование в системе
товарообращения транспорта, погрузочно-разгрузочных средств, складов, стеллажей, упаковочного,
пакетирующего, торгового и другого технологического оборудования.
В результате внедрения международного стандарта ИСО 3676-83 с каждым годом увеличиваются
объемы и расстояния межрегиональных и межконтинентальных пакетно-комбинированных перевозок грузов,
которые объединяют в единую транспортную систему автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской
и внутренний водный транспорт все большего числа стран.
Для таких перевозок создана, в частности, специализированная международная контейнерная
транспортная система, включающая [3]: автомобильный транспорт (автомобиль-контейнеровоз, автомобильконтейнеровоз-погрузчик, прицеп-контейнеровоз (платформенный, полуприцеп, низкорамный полуприцеп,
автопоезд-контейнеровоз и другие); железнодорожный транспорт (вагон-платформа-контейнеровоз,
контейнерный поезд); водный транспорт (судно-контейнеровоз, ячеистое судно-контейнеровоз, накатное судно,
контейнеровоз-катамаран, контейнерная баржа, лихтеровоз); воздушный транспорт (самолет-контейнеровоз,
вертолет-контейнеровоз); погрузочно-разгрузочное оборудование (краны и погрузчики контейнерные,
скреперы, портовые спецтягачи и другие).
Таким образом, интенсификация пакетно-контейнерных перевозок грузов является характерной чертой
современного этапа экономического и технического развития практически всех стран мира. Решение проблемы
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комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ как в нашей стране, так и
за рубежом может осуществляться преимущественно на базе широкого внедрения контейнеризации и
пакетирования отгружаемой продукции.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
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В системі національних та міжнародних вантажних перевезень особливе місце займає перевезення
небезпечних вантажів, яке є специфічним видом транспортування і заслуговує серйозного розгляду у всьому
світі. У країнах Європи для таких перевезень визначено спеціальну маршрутна мережа і відповідні правила.
Перевозячи через кордон такий вантаж українські вантажовідправники та перевізники мають дотримуватись
усіх вимог до оформлення та перевезення такого вантажу і відповідати умовам європейської інтеграції.
Забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів – це необхідність безумовного, суворого і
точного виконання цілого ряду обов’язкових правил, які визначені як законодавством України, так і
міжнародними нормами. 19 січня 2017 року Україна, з метою виконання міжнародних зобов’язань по угоді з
ЄС, долучилась до міжнародних стандартів перевезення небезпечних вантажів. Хоча процес гармонізації
національних та міжнародних правових норм є досить довготривалим, необхідність відповідності процедури
перевезення небезпечних вантажів європейським стандартам вже існує [1].
Для перевезення кожного типу небезпечного вантажу необхідно визначити, до якого класу небезпечних
вантажів відносяться речовини чи вантаж який перевозять. При цьому відповідальність за правильну
класифікацію, маркування небезпечного вантажу, маркування та придатність власної тари до перевезення
небезпечного вантажу несе вантажовідправник. Клас, до якого належить той чи інший вантаж, наводиться в
нормативному документі на продукцію або в паспорті безпеки речовини та в транспортному документі. Якщо
клас небезпечних речовин буде відсутній, це може коштувати дискваліфікації вантажу та сплаті
адміністративного штрафу.
Важлива розробка маршруту, який має бути чітким, щоб максимально скоротити терміни
транспортування та зберегти небезпечний вантаж. Він не повинен бути прокладений через комерційні або
житлові райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами транспортних засобів, що становлять
серйозну фізичну небезпеку для учасників руху. Якщо ж перевезення небезпечних вантажів поза населеним
пунктом неможливе (або вантаж повинен бути доставлений в населений пункт), то при виборі маршруту слід
уникати доріг, які проходять біля дошкільних та навчальних закладів, лікарень, парків відпочинку і т.д. У
більшості випадків маршрут необхідно узгодити з представниками дорожньої поліції.
Транспортні засоби, що здійснюють перевезення мають бути придатні для перевезення небезпечних
вантажів, що має бути підтверджено свідоцтвом про допуск кожного конкретного транспортного засобу до
перевезення визначених небезпечних вантажів. Допуск такого транспортного засобу повинен відповідати саме
тому класу вантажу, що буде перевозитись, адже технічні вимоги до автомобілів різняться залежно від
особливостей вантажу. Для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення небезпечних
вантажів та відповідають вимогам ДОПНВ, свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення
визначених небезпечних вантажів видається тільки на транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, OX, АТ та MEMU,
що відповідають міжнародним технічним вимогам [2].
Важливими є необхідні дозвільні документи для здійснення подібної діяльності: свідоцтво про допуск
водія до подібних рейсів; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення; ліцензія на
здійснення перевезення небезпечних речовин; дорожній лист з обов'язковою відміткою «небезпечний вантаж».
На даний момент на основі розглянутих аспектів, можна зробити висновки, що в Україні стрімко
розвивається логістика, насамперед у перевезеннях небезпечних вантажів. Можна виділити деякі напрямки
розвитку: технічне оновлення транспортних засобів, їх заміна на більш безпечні та сучасні засоби перевезення;
перевірка автомобільного транспорту на справність і працездатність електричних систем, системи гальмування,
герметичності ємностей, працездатності системи вентиляції (в залежності від вантажу, що перевозиться);
забезпечення контролю над процесом перевезеннями та за роботою водія, використовуючи сучасні
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інформаційні та електронні технології для контролю за дотриманням швидкісного режиму та режиму праці;
постійне оновлення інформаційної бази щодо сучасних стандартів європейських країн та необхідності
вдосконалення національних стандартів.
Таким чином, можна зробити висновок, що перевезення небезпечних вантажів є складним процесом як
в технічному, так і в юридичному контексті, адже саме під час перевезення існує найбільший ризик виникнення
непередбачуваних ситуацій, спричинених зовнішніми факторами. Враховуючи високий рівень відповідальності,
дуже важливим є дотримання усіх вимог до оформлення та перевезення такого вантажу.
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Перевезення зернових культур є одним з найбільш поширених видів перевезень у Полтавській області.
Раціональна організація перевезень сільськогосподарських вантажів є однією з найважливіших складових
частин розвитку економіки країни. У загальному комплексі сільськогосподарських робіт транспортні процеси
займають до 35% всіх витрат праці на обробіток сільськогосподарських культур, а за витратами енергії – до
40%. Транспортні витрати складають близько 20-25% витрат, що визначають собівартість найважливіших видів
сільськогосподарської продукції. Основним завданням транспортного обслуговування аграрних підприємств є
своєчасне вивезення сільськогосподарської продукції, її подальшої переробки, зберігання та своєчасної
доставки продуктів харчування до кінцевого споживача [1].
Автомобільний транспорт є частиною виробничої інфраструктури аграрних підприємств, який
забезпечує безперервність і ритмічність сільськогосподарського виробництва. Проте в сучасних умовах
автотранспортні підприємства через об’єктивні причини не завжди в змозі задовольнити потреби
сільськогосподарської галузі. Існує велика кількість не вирішених задач. Тому вдосконалення
автотранспортного обслуговування є необхідною передумовою економічного розвитку аграрних підприємств.
Розв’язання цих задач передбачає удосконалення транспортного процесу, який має сприяти підвищенню
ефективності функціонування підприємств автомобільного транспорту у сільському господарстві
Особливостями організації перевезень сільськогосподарських вантажів є: різкі сезонні коливання
обсягу робіт і, як наслідок, великі коливання за різними періодами року в потребі парку рухомого складу;
залучення на період збирання врожаю рухомого складу та обслуговуючого персоналу різних АТП; різні
дорожні умови і різні відстані перевезення, що залежать від схеми перевезень; у зв'язку з терміновістю
перевезень режим роботи рухомого складу на період збирання врожаю встановлюється, як правило,
цілодобовий; наявність дрібних розкиданих на великій території навантажувальних точок при відносно
невеликій кількості прийомних, розвантажувальних пунктів; необхідність створення на лінії на період збирання
врожаю тимчасових заправних пунктів, та пунктів технічного обслуговування і ремонту рухомого складу,
харчування і відпочинку водіїв; організація надійної диспетчерського зв'язку між усіма пунктами, організаціями
та рухомим складом, що зайнятий перевезенням врожаю.
Найбільша кількість продукції, як правило, перевозиться від поля до зернотоку, коли рухомий склад
працює на відносно невеликому плечі (10-15 км) і в поганих дорожніх умовах (здебільшого по ґрунтових
дорогах). При перевезенні з зернотоку на елеватор робота рухомого складу характеризується, значною
відстанню перевезення, що досягає 100-150 км, і відносно хорошими дорожніми умовами (дороги з твердим
покриттям, поліпшені ґрунтові дороги) [2].
Комплексний план організації збирально-транспортних робіт включає визначення потреби в
транспортних засобах, розподіл загального обсягу перевезень сільськогосподарських продуктів між бригадами
водіїв. Він же передбачає укладення договорів на перевезення масових сільськогосподарських продуктів,
формування комплексних бригад для перевезення продукції з полів на місця тимчасового зберігання і в
сховища сільгоспвиробників, перевезення вантажів господарств на приймальні пункти і на підприємства з
переробки сільськогосподарської продукції. Згідно плану проводиться розподіл всього автомобільного парку по
ділянках перевезень кожного виду сільськогосподарських продуктів, та організація оперативного керівництва і
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контролю за ходом перевезень. Плануються заходи щодо забезпечення безперебійної роботи бригад і загонів із
застосуванням передових методів перевезення і раціональних типів транспортних засобів, а також чіткої
приймання, здачі та механізованого навантаження і вивантаження, проведення заходів щодо підвищення
технічної готовності рухомого складу, обладнанню його для перевезення сільськогосподарських продуктів,
забезпечення проведення технічного обслуговування, ремонту, заправки і надання технічної допомоги на лінії.
Крім того, планом передбачаються створення умов безпечної роботи водіїв на лінії, забезпечення їх відпочинку.
Таким чином, ефективне обслуговування сільськогосподарського виробництва автомобільним
транспортом можливе тільки з урахуванням специфічних особливостей процесу перевезень у цій галузі. Саме
технологічний процес перевезення сільськогосподарських вантажів автотранспортними засобами залежать від
ряду факторів. Найбільш суттєво впливають на ефективність використання вантажного автомобільного
транспорту при перевезенні сільськогосподарських вантажів: узгодження циклів навантажувальнорозвантажувальних робіт, вантажопідйомність автомобіля та витрати пального.
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РОЗВИТОК ЗАСОБІВ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
Андреєв В. В., студ.
Науковий керівник Кір’янов О. Ф., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вступ. Постійне зростання потужності та швидкості автомобілів, велика щільність руху автомобільних
потоків значно збільшує імовірність аварійної ситуації. Тому в сучасному автомобілебудуванні і перевізному
процесі, одним із напрямків, який динамічно розвивається, є впровадження засобів безпеки як в конструкції
транспортних засобів, так і в керуванні транспортними потоками. Безпека транспортного засобу включає
комплекс конструктивних і експлуатаційних властивостей, що знижують ймовірність виникнення ДТП,
тяжкість їх наслідків і негативний вплив на навколишнє середовище. Розрізняють активну, пасивну та
екологічну безпеку транспортного засобу. Найбільш ефективними засобами у підвищенні безпеки на дорогах є
впровадження інформаційних технологій у всіх складових перевізного процесу і транспорту [1].
Мета роботи. Дослідити тенденції та перспективи розвитку функцій активної безпеки на базі
використання сучасних інформаційних засобів і технологій. Також розглянути перспективи розвитку систем
активної безпеки (САБ) у напрямку переходу на автоматичне керування транспортними засобами як більш
надійне, порівняно з можливостями людини.
Матеріал і результати дослідження. Для вирішення поставленої мети доречно проаналізувати
сучасний стан і тенденції розвитку засобів активної безпеки на транспорті. Технічний прогрес при створенні
сучасних датчиків та відеокамер зробили можливим реалізацію заходів по точному і ефективному
попередженню аварій. Ідея полягає в тому, що система САБ повинна оцінювати за допомогою електронних
засобів роботу і стан транспортного засобу, дорожню обстановку, помічаючи потенційні ознаки небезпеки
набагато швидше водія і відповідно набагато швидше і точніше реагуючи на них. Наприклад, гальмуванням,
повною зупинкою або примусовим гальмуванням, попереджаючи зіткнення. Вже зараз виробники оснащують
автомобілі системою, яка контролює безпечну дистанцію та інтервал між сусідніми транспортними засобами.
Серед найбільш поширених засобів САБ є використання електронних гальм, які дозволяють контролювати
обертання кожного з коліс, індивідуально створювати необхідне гальмівне зусилля на кожному колесі залежно
від траєкторії руху, ухилу дороги, завантаженості автомобіля та його швидкості. До числа таких систем
відносяться системи антиблокування коліс, антипробуксовочні, динамічного та активного гальмування тощо.
Наступними по розповсюдженню йдуть системи звичайного та адаптивного круїз контролю, допомоги при русі
у «тягучках» та пробках, які основані на локації простору перед автомобілем і відповідно керування швидкістю
і гальмуванням залежно від даних локації. Інтенсивно розвиваються системи керування освітленням, де завдяки
засобам контролю освітленості та керуванням фарами забезпечується безпечна для учасників дорожнього руху
необхідна якість освітлення у нічний час та у негоду [2].
Потужним перспективним засобом забезпечення САБ є впровадження відеокамер з програмним
забезпеченням для аналізу відео зображення. Камери не просто передають зображення, але і аналізують його з
метою отримання додаткової інформації щодо об’єкту, відстані до нього, його характеристик. На основі таких
потужних апаратно-програмних засобів аналізується дотримання руху по полосі дороги, наявність перешкод
позаду і по боках автомобіля та їх характер, стан водія. Для вдосконалення активної безпеки велика увага
приділяється можливості попередження аварій за допомогою бездротових технологій. Суть її полягає в тому,
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що на автомобілях встановлюються бездротові засоби зв'язку. Вони передають інформацію про дорожню
обстановку в місці знаходження автомобіля (пробки, аварії, скупчення автомобілів, сигнали світлофора) іншим
автомобілям. Тобто автомобілі через засоби зв'язку як би спілкуються між собою. Якщо цю технологію втілити
в життя, то навіть таке завдання, як попередження водія про можливе зіткнення при «сліпому» подоланні
перехрестя буде цілком можна втілити реальністю. Крім цього електронну систему можна навчити бачити
дорожню розмітку, знаки, а також розрізняти сигнали світлофора і регулювальника. У цьому напрямі активно
розвиваються засоби спілкування транспортного засобу із системами керування дорожнім рухом. Подальший
розвиток і впровадження приведених та інших засобів САБ дозволяє говорити про перехід до наступного рівня
транспортної безпеки, при якому у системі водій-автомобіль-дорога така ненадійна ланка як водій, пішохід
буде виключена із системи зовсім
Висновки. Аналіз проблеми безпеки на транспорті дозволив встановити, 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 на базі сучасних інформаційних технологій як більш надійне, порівняно з
можливостями людини.
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТРАСПОРТНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Брага К. А., студ.
Науковий керівник Кір’янов О. Ф., к.т.н., доц.
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Вступ. Транспортна телекомунікаційна мережа - це основна частина інфраструктури мережі будь-якого
оператора, будь то оператор традиційної телефонії, стільниковий оператор, провайдер дротового або
бездротового доступу в Інтернет.
Основними способами організації транспортних телекомунікаційних мереж є волоконно-оптичні,
супутникові та бездротові системи зв'язку. До останніх відносяться радіорелейні системи, які широко
використовуються в транспортних телекомунікаційних мережах операторів стільникового зв'язку і
широкосмугового доступу.
Мета роботи. Дізнатися більше про сучасні засоби транспортної телекомунікації і отримати нову
інформацію, пов’язану з інтелектуальними системами на транспорті.
Матеріали і результати дослідження. Сучасні транспортні телекомунікаційні мережі повинні бути
універсальні, тобто здатні ефективно підтримувати як зараз експлуатуються системи 2G і 2,5G, орієнтовані на
передачу трафіку в режимі TDM, так і мережі наступного покоління - 3G і навіть 4G. Від якості транспортної
телекомунікаційної мережі повністю залежить якість послуг, що надаються. Саме тому при виборі технології
для побудови цієї ділянки інфраструктури, оператори особливо ретельні, уважні і прискіпливі. Наприклад,
якщо системи UMTS Release 99 орієнтовані на транспорт, заснований на технології АТМ, то наступні розробки
UMTS Revision 5/6 - на IP-рішення з використанням мереж Ethernet і технології MPLS. Тому обладнання
транспортних телекомунікаційних мереж має забезпечувати ефективну передачу всіх типів трафіку - TDM,
ATM, IP.
Транспортна телекомунікаційна мережа оператора мобільного зв'язку складається з двох основних
сегментів:
• розподільної мережі (backhaul), що зв'язує базові станції з контролерами і центрами комутації
мобільного зв'язку (Mobile Switching Center (MSC));
• магістральної мережі (backbone), що забезпечує високошвидкісний транспорт між центрами комутації
мобільного зв'язку.
Традиційно розподільна мережа будувалася по топології «зірка»: в центрі - MSC, до нього виділеним
каналом (як правило, E1 або NE1) підключалися системи радіодоступу (контролер і базові станції). Якщо базові
станції знаходяться у важкодоступних районах, то для їх підключення часто використовують радіорелейні лінії
зв'язку або супутникові канали.
Оператори стільникового зв'язку далеко не завжди мають власні канали між базовими станціями,
контролерами і MSC, частіше орендують їх. Тому зрозуміло їх прагнення максимально завантажувати
орендовані ємності. Однак при цьому необхідно враховувати і можливі пікові навантаження. Виникає завдання
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пошуку компромісу між вартістю оренди каналів і якістю обслуговування абонентів в періоди пікових
навантажень. Її важко вирішити при використанні традиційних технологій з комутацією каналів (TDM).
Транспортні мережі, що будуються, повинні бути універсальними, тобто здатними ефективно
підтримувати сучасні системи 2G , 2.5G, 3G. 4G орієнтовані на передачу трафіку в режимі TDM, так і мережі
наступного покоління.
Для підвищення ефективності передачі трафіку Ethernet через мережі SDH в даний час розроблений і
стандартизований цілий ряд технологій: універсальна схема фреймінг (General Framing Concatenation, G.707),
алгоритми підстроювання ємності лінії зв'язку (Link Capactivy Adjustment Scheme, G.7024). Устаткування з
підтримкою згаданих технологій оптимізовано для побудови мультисервісних мереж і його відносять до систем
SDH наступного покоління (NG-SDH).
Висновок. В наш час системи транспортної телекомунікації зробили великий крок вперед, крім того,
розглянуті вище технічні рішення можуть використовуватися операторами мобільного зв'язку для побудови
розподільної транспортної мережі. Вони забезпечують ефективне підключення як існуючих, так і майбутніх
систем радіодоступу.
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МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО АВТОМОБІЛЯ
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Вступ. Сучасний автомобіль насичений численними електронними пристроями, задачею яких є
контроль стану автомобіля, автоматичне керування окремими функціями, де використання електроніки
забезпечує більш швидку і надійну операцію у керуванні автомобілем. Електронні компоненти, що
забезпечують моніторинг і керування окремими системами автомобіля, об'єднуються схемотехнічно у локальні
підсистеми з конкретними виконавчими функціями. Структурно, не залежно від функції системи, кожна
підсистема складається зі спеціалізованого мікропроцесора (МП), групи відповідних датчиків параметрів,
пристроїв перетворення та узгодження сигналів датчиків з параметрами мікропроцесора, вихідних виконуючих
пристроїв для керування вузлом або засобами індикації. Оскільки керування підсистемою забезпечує
мікропроцесор, то відповідно і всю підсистему називають мікропроцесорною системою (МПС) певної
підсистеми. У роботі окремих систем автомобіля використовуються різні види датчиків і виконуючих
механізмів. Необхідна кількість датчиків визначається функціями та принципами роботи кожної системи [1].
Мета роботи. Дослідити тенденції та перспективи розвитку автомобільних мікропроцесорних систем з
огляду на поступовий перехід на автоматичне керування транспортними засобами як більш надійним,
порівняно з можливостями людини.
Матеріали і результати дослідження. Історично розвиток бортової електроніки розвивався
децентралізовано – для кожної із підсистем автомобіля створювались свої системи контролю і керування.
Найбільш ранніми були системи керування двигуном, антиблокувальні системи, системи охорони і сигналізації.
Подальший розвиток інформаційних технологій призвів до появи МПС активної і пасивної безпеки, систем
комфорту, телекомунікації та навігації. Прикладом розвинутої мікропроцесорної системи є система керування
двигуном, яка призначена для оптимального керування подачею палива у двигун, його своєчасним
запалюванням з урахуванням усіх складових, що впливають на цей процес. Підсистема являє собою
структурно-функціональне поєднання датчиків контролю стану параметрів двигуна, виконуючих пристроїв,
керуючого мікропроцесора та електронних пристроїв узгодження сигналів. Широко відомі системи DIS, EEC
IV, EEC IV/SEFI та інші, які відрізняються функціональними можливостями та відповідно набором датчиків і
програмою.
Спеціалізовані автомобільні МП, як і будь-які інші процесори, вміщують різні види пам’яті. Пам’ять
мікропроцесора умовно поділяється на три розділи. Перший із них – постійний запам’ятовуючий пристрій
ROM  (ReadOnlyMemory), призначений для видачі запрограмованих команд відповідно із сигналами, що
надходять від датчиків. Другий розділ пам’яті RAM  (RandomAccessMemory), діє як оперативна пам’ять,
відповідає за адаптацію до умов роботи, аналізує режими роботи двигуна і вибирає кращий із них, за критерієм
економічності та чистоти вихлопу. Третій розділ пам’яті PROM  (ProgrammableReadOnlyMemory), може бути
змінений зовнішнім програмувальним пристроєм для більшої відповідності умовам роботи двигуна та його
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характеристикам, що змінюються за час експлуатації автомобіля. Крім пам’яті та арифметично-логічного блоку
до складу спеціалізованих МП, залежно від функцій, можуть входити інші структурні елементи, такі як цифрові
підсилювачі, АЦП та ЦАП, модулі узгодження інтерфейсу, наприклад, RS/CAN.
На сучасному етапі відбувається об'єднання окремих електронних підсистем автомобіля у єдину
локальну мережу, де за кожною підсистемою зберігається її структурна і програмна незалежність, а за
необхідності підсистеми обмінюються інформацією. Це підвищує ефективність роботи кожної із підсистем за
рахунок використання інформації від інших підсистем, пов'язаних функціонально. Використання цифрових
засобів передачі інформації у локальних інформаційних автомобільних системах підвищує надійність та
швидкість передачі і обробки сигналів. З метою забезпечення апаратної та програмної єдності автовиробники
впроваджують єдині стандарти – протоколи. Наприклад, Сполучені Штати з 2008 року зобов’язують усіх
виробників як бортову шину обміну даними використовувати стандарт ControllerAreaNetwork (CAN) bus) [2].
Залежно від функціональної потреби можуть використовуватись протоколи CAN різної швидкості, тому
одночасно на автомобілі можуть функціонувати 2-3 мережі з різною характеристикою.
Висновки. Аналіз електронних систем сучасного автомобіля показує, що основою таких систем є
спеціалізовані мікропроцесори, здатні обробляти сигнали підключених датчиків та генерувати керуючі сигналі
на виконавчі пристрої. Збільшення електронних компонентів вимагає узгодженості у їх роботі, що досягається
використанням бортової інформаційної локальної мережі з певними характеристиками. Подальший розвиток
бортових МПС відбувається шляхом приєднання до високошвидкісних мереж відео та телекомунікаційних
систем.
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ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
Полтавець М. О., студ.
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Вступ. Проаналізувавши статистику дорожньо-транспортних пригод, відзначимо, що від 80 до 85%
транспортних аварій припадає саме на автомобілі. Причин аварій може бути безліч – це і людський фактор, і
стан дороги, і метеорологічні умови, а, отже, виробникам доводиться враховувати весь спектр загроз. Найбільш
вагомі фактори – це постійне зростання потужності та швидкості автомобілів, велика щільність руху
автомобільних потоків, що значно збільшує імовірність аварійної ситуації. Розрізняють активну, пасивну, після
аварійну та екологічну безпеку транспортного засобу. Безпека транспортного засобу включає комплекс
конструктивних і експлуатаційних властивостей, що знижують ймовірність виникнення ДТП, тяжкість їх
наслідків і негативний вплив на навколишнє середовище. Найбільш ефективними засобами у підвищенні
безпеки на дорогах є впровадження інформаційних технологій у всіх складових перевізного процесу і
транспорту [1]. Тому сучасні системи безпеки забезпечують і активний, і пасивний захист автомобіля, і
складаються зі складного комплексу різних пристроїв і пристосувань.
Мета роботи. Дослідити тенденції та перспективи розвитку засобів пасивної безпеки і розширення їх
функцій на базі використання сучасних інформаційних засобів і технологій.
Матеріал і результати дослідження. Пасивна безпека – сукупність конструктивних особливостей
транспортного засобу та дорожніх споруд, що забезпечують виключення чи зниження тяжкості наслідків
дорожньо-транспортної пригоди без активних дій учасників дорожнього руху. На сучасному стані можливості
конструктивних засобів розширюються із використанням інформаційних технологій. Більшість засобів
пасивної безпеки включають електронні компоненти, які здатні оцінювати рівень небезпеки та приймати
рішення без участі людини у термін, недоступний для людської реакції. Розроблена система пасивної безпеки
SRS2 повинна при зіткненні автомобіля утримувати людину на місці, щоб, безконтрольно переміщаючись по
салону, водій і пасажири не травмувалися один об одного або об деталі кузова і інтер'єру.
До основних засобів системи пасивної безпеки належать: подушки безпеки – призначені для захисту
водія і пасажирів від травмування твердими предметами і осколками скла при фронтальних зіткненнях, ремені
безпеки та їх натягувачі (призначені для завчасного запобігання переміщення людини вперед відносно руху
автомобіля при аварії), підголовник (захисний засіб, що вбудований у верхню частину сидіння і є запобіжним
упором для потиличної частини голови водія або пасажира автомобіля з метою ослабити ефект
неконтрольованого руху голови при ударі автомобіля ззаду), аварійний розмикач ланцюга акумуляторної
батареї, призначений для запобігання короткого замикання в електричній системі та можливого займання
автомобіля під час аварії, та система захисту пішоходів, що призначена для зменшення наслідків зіткнення
пішохода з автомобілем при дорожньо-транспортній події. Конструктивно система пасивної безпеки кожного із
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засобів містить вхідні датчики, мікропроцесорний блок керування та електричні виконавчі пристрої. У якості
датчиків системи пасивної безпеки широко використовують акселерометри. Акселерометри – це датчики
лінійного прискорення для контролю кута нахилу тіл, сил інерції, ударних навантажень та вібрації. У якості
виконавчих пристроїв використовують піропатрони як найбільш швидкі. Керування системою відбувається
наступним чином: вхідні датчики сприймають параметри, при яких виникла аварійна ситуація, і перетворюють
їх в електричні сигнали, які надходять у мікропроцесорний керуючий модуль відповідної системи. На кожну зі
сторін автомобіля встановлюється, зазвичай, по два датчики удару. Саме вони забезпечують спрацювання
відповідних подушок безпеки. Вимикач замка ременя безпеки забезпечує підтвердження використання ременя
безпеки, а використання попереднього натягувача забезпечує підтягування ременя під час удару. Датчики
зайнятості сидінь пасажирів дозволяють у разі аварійної ситуації активувати лише необхідні подушки.
Для захисту пішоходів на автомобілях використовуються такі конструктивні рішення, як «м'який»
капот, безкаркасні щітки, м'який бампер, похилий нахил капота та вітрового скла. Усі ці рішення направлені на
зменшення сили удару по людині та поглинання частини сили удару конструктивними елементами.
Перспективними є впровадження інформаційних технологій, здатних розпізнавати перешкоди на дорозі та
забезпечувати їх об’їзд та гальмування швидше, ніж це здатен зробити водій [2].
Висновки. Отже, як підсумок, можемо сказати, що вдосконалення системи пасивної безпеки вимагає
ретельних наукових досліджень при перевірках нових конструкцій і пристроїв експериментальних автомобілів,
обладнаних манекенами і відповідною вимірювальною апаратурою. Перспективним є подальше використання
сучасних інформаційних технологій для оцінки ДТП у реальному часі, завданої шкоди і надання відповідним
службам інформації про місце ДТП та її наслідків для усіх учасників дорожнього руху.
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СУЧАСНА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ АВТОТРАНСПОРТУ ПІДПРИЄМСТВ
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Вступ. Диспетчерська служба реалізує управлінську функцію диспетчеризації доведених до виконавців
планів і є заключним етапом оперативно-календарного планування. Диспетчеризація являє собою
централізоване безперервне спостереження і контроль (у тому числі попереджувальний), поточний облік, аналіз
і оперативне регулювання ходу виконання перевізного процесу, а так само оперативну підготовку наступних
змін та організацію перевезень. Такий метод безперервного нагляду, контролю та регулювання виробничого
процесу, який заснований на календарних планах і який використовує технічні засоби для збору і аналізу
інформації
отримав
назву
диспетчеризації.
Диспетчерська
служба,
крім
контролю
над процесом вантажоперевезення, забезпечує супровід вантажно-розвантажувальних робіт, виконує операції,
пов'язані з експедиторськими і складськими службами, також задіяними в процесі вантажоперевезення.
Безпосередньою задачею диспетчера є забезпечення виконання оперативного змінно-добового плану:
підготовка і видача подорожніх листів (путівок) встановленої форми, їх прийом, ведення табелю робочого часу
водіїв, реагування на відхилення від виконання планів. Використання сучасних інтегрованих інформаційних
технології (телематики) у диспетчеризації значно підвищує ефективність використання транспорту.
Мета роботи. Аналіз сучасних засобів диспетчеризації на автотранспорті та підвищення ефективності
роботи диспетчерської служби на автотранспортних підприємствах на базі засобів телематики.
Матеріал і результати дослідження. В управлінні транспортним підприємством до функції
диспетчерування входять такі задачі, як задачі оперативного планування; задачі оперативного диспетчерування;
задачі маршрутизації; задачі моніторингу транспорту. Ефективним засобом для підвищення ефективності
використання транспортних засобів є впровадження автоматизації диспетчерських функції. У рамках АСУ АТП
ці функції реалізується через інформаційно-програмне забезпечення автоматизованого робочого місця (АРМ)
диспетчера у загальній структурі АСУ автотранспортного підрозділу. Інформаційно і структурно АРМ
диспетчера пов'язане у першу чергу з бухгалтерією, плановим та технічним відділами АТП, з АРМ оператора та
обліку ПММ.
Засоби диспетчерування поділяють на післярейсове (оff-line) та диспетчерування у реальному часі (online). Диспетчерування у реальному часі базується на засобах моніторингу транспортних систем. Після рейсове
оff-line диспетчерування базується на використанні певних типів записуючих приладів, у яких відображаються
такі основні параметри руху, як швидкість автомобіля, час у русі та зупинки тощо. Так як основний параметр
запису – швидкість, то і пристрої отримали назву тахографів. Тахограф – це контрольне пристрій, що
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забезпечує виконання вимог угоди ЄУТР щодо здійснення постійного, автономного та об'єктивного контролю
параметрів, обумовлених у документах ЄУТР, таким чином, щоб забезпечити принципи невідворотності
покарання за порушення вимог угоди ЄУТР та рівноправності всіх сторін, що беруть участь в угоді. Тахограф є
обов'язковим пристроєм для автомобілів, які здійснюють вантажопасажирські міжнародні перевезення.
Подальший розвиток тахографів спостерігається у наданні пристрою можливостей дистанційної передачі даних
та запису навігаційних даних із навігаційного модуля ГЛОНАСС / GPS, що дозволяє здійснити поступовий
перехід від оff-line до on-line диспетчерування [1].
Диспетчерування у реальному часі базується на використанні навігаційної інформації та засобів
телекомунікації, які надають можливість передавати у диспетчерську як навігаційні треки з даними часу, місця,
швидкості, Для реалізації цих задач на автомобілі встановлюється автотрекер, або «трефон» – спеціалізований
мікропроцесорний контролер, який сприймає сигнали навігаційних супутників, вираховує координати
автомобіля та відправляє ці дані за допомогою мобільного веб-серверу по каналу GSМ або GPRS на інтернетсервер, на якому власник пристрою та інші зацікавлені учасники логістичного стежать за переміщення
транспорту і вантажу. Залежно від підключених до трекера датчиків засобами телекомунікації, вбудованих у
трекер, передаються і дані внутрішнього бортового моніторингу – витрат палива, температуру двигуна або
вантажу тощо. Додатково може бути підключено голосовий зв'язок водій – диспетчер через сервер GPS
провайдера. У системах GPS 4-го покоління сервер розташовується у компанії-постачальника, його можливості
розділені між всіма клієнтами, а доступ до бази даних здійснюється через web-сторінку. Прикладом розвиненої
і перспективної системи диспетчерування є система Євтелтракс – єдина загальноєвропейська супутникова
система транспортного зв'язку і контролю за вантажоперевезеннями, сама поширена система транспортного
зв'язку у світі.
Висновок. Отже, як підсумок, можемо сказати, що вдосконалення системи диспетчерування вимагає
ретельних наукових досліджень у галузі GPS навігації та телекомунікації. Від встановленої системи
диспетчерування залежить контроль над виконанням замовленням та швидкість його виконання. Через це
вдосконалення систем диспетчерування вимагає матеріальних витрат, проте дає значний економічний ефект.
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ НА ТРАНСПОРТІ
Лаврик В. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вступ. Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд,
призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту,
зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших
електромагнітних системах між кінцевим обладнанням [1].
Мета роботи – визначення особливостей створення телекомунікаційної мережі через можливості
доступу кожному її користувачу до програмного забезпечення, інформаційних ресурсів та інших засобів мережі
незалежно від місця фізичного розташування цих засобів і користувача.
Матеріал і результати дослідження. Багато застосувань мережі сконцентровані на можливостях
використання централізованих інформаційних засобів і баз даних.
Як приклад можна навести банківські системи, системи резервування квитків на транспорті, медичні та
технічні діагностичні системи, системи дистанційного навчання тощо [2].
Інтернет є найкращим прикладом того, як багато мереж передачі даних від різних організацій діють в
рамках одного адресного простору.
Терміналам, які підключені до мережі по протоколу TCP/IP надаються IP-адреси. Існують різні типи IPадреси, але найпоширенішою є версія IP 4. Кожна унікальна адреса складається з 4 цілих чисел від 0 до 255, як
правило, розділених крапками, коли записано, наприклад, 82.131.34.56 [3].
TCP/IP є основними протоколами, які забезпечують управління і маршрутизацію повідомлень через
мережі передачі даних. Є багато різних структур мережі TCP/IP, які можна використовувати і ефективно
направляти повідомлення.
З’явилися досягнення високої надійності роботи систем, які опираються на комп'ютерні ресурси,
внаслідок можливості використання альтернативних інформаційно-обчислювальних засобів. Аварія одного
комп'ютера в мережі не приводить до серйозних проблем, оскільки існує можливість отримання необхідних
послуг від інших комп'ютерів, увімкнених в мережу.
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Також є високі шанси отримати необхідні інформаційні або обчислювальні послуги, витрачаючи на це
менші кошти. Менші комп'ютери мають значно краще співвідношення між вартістю і параметрами, ніж один
великий комп'ютер
Дуже суттєвим джерелом економії коштів є те, що у випадку застосування великої кількості малих
комп'ютерів програмне забезпечення тиражується у великих масштабах, а це суттєво зменшує його ціну із
розрахунку на одного користувача.
Висновок. Мережа передачі даних широко використовується у всьому світі для підключення
приватних осіб і організацій. Дані мережі можуть бути підключені, щоб дозволити користувачам прямий
доступ до ресурсів, розміщених за межами конкретного постачальника, до якого вони підключені.
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ВРАХУВАННЯ ДОРОЖНІХ УМОВ ПРИ СТВОРЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Афонін М.О., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом є потенційною і щоденною загрозою
для людей та навколишнього середовища. Це питання міжнародного значення, оскільки транспортування
небезпечних вантажів, а також перевезення інших товарів, здійснюється незалежно від кордонів країн.
У системі управління транспортними ризиками перевезення небезпечних вантажів завжди привертало
увагу як теоретиків, так і практиків, зокрема через більший масштаб можливих наслідків у результаті настання
небажаної події при транспортуванні. Хоча у світовій практиці для більшості небезпечних вантажів ймовірність
настання аварії під час їх перевезення становить лише 10 -6 на кілометр шляху, наслідки інциденту, порівняно з
транспортуванням іншого комерційного вантажу, більш масштабні.
Перевезення небезпечних вантажів розглядається як окремий особливий технологічний процес.
Технологічна схема перевезень такого виду вантажу вимагає наявності додаткових блоків, які стосуються
погодження перевезень у контролюючих органів, наявності додаткової документації та особливої уваги до
складання маршрутів. Нижче запропонована схема також включає в себе прогнозування дорожньої обстановки
та контроль стану водія.
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Рисунок 1– Пропонована технологічна схема перевезення небезпечних вантажів
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Вдосконалення вже існуючих технологічних схем перевезень небезпечних вантажів включає в себе
нові складові, які допоможуть забезпечити безпеку руху водіїв шляхом попередження негативних чинників та
моніторингу функціонального стану водія.
Головна особливість полягає у попередньому аналізі можливої дорожньої ситуації під час виконання
того чи іншого рейсу. Цей процес повинен здійснюватись інженерами з безпеки руху на автопідприємстві за
7-10 днів до початку виконання рейсу.
Визначити прогнозовану інтенсивність руху стає можливим вивчаючи її нерівномірність протягом
доби, тому орієнтовний рівень завантаження можна спрогнозувати. Сучасні гідрометеорологічні служби
надають, в більшості випадків, досить точну інформацію про майбутній стан погодних умов. Таким чином
передбачається ймовірні ділянки з поганим зчепленням шин з дорогою чи з недостатньою видимістю. При
прогнозованій високій складності дорожніх умов може бути прийняте рішення про виїзд двох водіїв на рейс,
особливо якщо передбачається повернення до АТП (у випадках, коли сумарна тривалість руху в дві сторони не
перевищує 8 годин).
Також невід’ємною частиною вдосконаленого технологічного процесу перевезень є постійний
моніторинг функціонального стану водіїв в режимі «реального часу». Це надасть можливість контролювати
стан водія протягом рейсу та збір даних для різного роду досліджень. Такі заходи можуть здійснюватися
спеціальними приладами та програмним забезпеченням, розробленим спеціально для АТП.
Нюанси по складності дорожніх умов повинні бути враховані в процесі страхування рейсу, оскільки
підвищена небезпека повинна адекватно страхуватись сумою, яка зможе відшкодувати збитки у разі
виникнення ДТП.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
Левченко Е.Н., студ.
Научный руководитель Столевич Т.Б., к.т.н., доц.
Одесский национальный политехнический университет
Определяющим критерием обеспечения безопасной эксплуатации объекта и повышения его
долговечности является его надежность – свойство объекта сохранять заданные функции в течение
установленного ресурса. Обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводов во многом является проблемой
повышения их надежности и долговечности и представляется сложной комплексной задачей, которая включает
в себя решение технических, технологических, экономических и организационных аспектов. Несмотря на то,
что этой проблеме посвящены многочисленные исследования, в настоящее время она еще полностью не решена
и многие вопросы остаются открытыми.
Одной из особенностей развития трубопроводного транспорта на современном этапе является
уменьшение объемов строительства трубопроводов при одновременном росте объемов и сокращении сроков
работ по ремонту и реконструкции трубопроводных сетей, связанных с коррозионным износом и старением
трубопроводов.
Ситуация на сегодняшний день такова, что значительная часть трубопроводных систем (до 50 - 65 %)
исчерпала установленный ресурс и вступает в период интенсификации потока отказов. При этом следует
отметить, что одной из основных причин высокой аварийности технологических трубопроводных систем
являются коррозионные повреждения (по литературным данным до 30% от общего количества аварий).
Проблема усугубляется еще и тем, что по условиям эксплуатации трубопровод, как правило, воспринимает
одновременное воздействие механических нагрузок (деформаций), износа и коррозионно-активных сред. Такое
совместное воздействие может вызвать ускоренное коррозионно механическое разрушение трубопроводов в
виде общей механохимической коррозии, коррозионного растрескивания, коррозионной усталости и прочее,
которое значительно интенсифицируется под влиянием полей блуждающих токов.
В связи с изложенным, проблема обеспечения безопасной эксплуатации технологических
трубопроводных систем во многом становится проблемой повышения их коррозионной стойкости и
коррозионно-механической прочности, совершенствования методов защиты от коррозии и является, на наш
взгляд, актуальной и требует разработки превентивных методов и технических средств её повышения.
Несмотря на достигнутые успехи в деле повышения промышленной безопасности и повышения долговечности
разветвленных технологических трубопроводных систем на основе совершенствовании их коррозионной
стойкости и коррозионно-механической прочности, некоторые вопросы остаются не решенными.
Обеспечение безопасной эксплуатации и повышение долговечности промысловых трубопроводов
может быть достигнуто за счет улучшения качества проектирования и строительства трубопроводов,
применения новых, более совершенных конструктивных и технологических решений, совершенствования
технологий и приемов технического обслуживания и эксплуатации.
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Одним из новых ресурсосберегающих методов обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов и
повышения их долговечности является - разработка электрохимического метода встречного процесса
предотвращения внутренней коррозии и разработка технических средств, по предотвращению разрушений.
В результате проведенного анализа установлено, что в реальных условиях при транспортировании
нефти и нефтепродуктов в большинстве регионов страны срок службы металлических конструкций часто
составляет менее одного года.
Продлить его можно, в основном, четырьмя способами, которые используются на практике:
- изоляцией поверхности сооружения от контакта с внешней агрессивной средой;
- использованием коррозионно-стойких материалов;
- воздействием на транспортируемую среду с целью снижения ее агрессивности;
- применением электрозащиты подземных металлических сооружений.
Обеспечение безопасной эксплуатации и долговечности трубопроводов может быть обеспечено путем
разработки ресурсосберегающего метода и технических средств за счет формирования на внутренней
поверхности промысловых трубопроводов возобновляемой, твёрдой пассивирующей оксидной плёнки малой
шероховатости.
Опыт применения катодной защиты наружной поверхности трубопроводов показал, что на
поверхности подземного трубопровода в местах повреждения защитного покрытия образуется пленка,
оказывающая значительное влияние на процесс развития коррозии, а следовательно, и на выбор параметров
катодной защиты.
На основании результатов проведенного анализа существующей на сегодняшний день литературы
можно сделать вывод, что значение влияния катодной пленки на поверхность стали в современных теориях
практически не учитывается. Таким образом, в результате действия катодной защиты на стальной поверхности
образуется пассивная пленка из продуктов коррозионной реакции и известковых отложений, как правило,
снижающая площадь незащищенной стальной поверхности, подвергающейся воздействию коррозионного
грунта. В результате этого снижается возможность обнаружения повреждений защитных покрытий трубы и
определения их размеров.
Катодная защита, используемая на корродирующей трубе, не прекращает полностью коррозионную
реакцию. Однако темпы коррозионной реакции значительно снижаются при увеличении тока катодной защиты
(при увеличении потенциала «труба - земля»). Реальной скоростью коррозии для катодных пассивных пленок
при - 850 мВ считается 0,0127 мм/год. Теоретически до сих пор считается, что катодно-защищенная
поверхность представляет собой чистую сталь серого цвета, что редко соответствует действительности.
Пассивное состояние металлов обусловлено образованием очень тонкой пленки оксида,
представляющего собой отдельную фазу или слой хемосорбированного кислорода. Некоторый кислородный
«барьер», образующийся на поверхности металла в подходящем окислителе, сильно тормозит анодный процесс.
На основе анализа существующих способов обеспечения безопасной эксплуатации промысловых
трубопроводов установлено, что одним из эффективных способов обеспечения безопасной эксплуатации и
долговечности является научно обоснованный электрохимический метод, основанный на электролизе воды,
эмульгированной в нефти, вследствие катодной поляризации части защищаемого оборудования.
Установлено, что ионная связь между «жертвенным» электродом и стальным трубопроводом в
процессе катодной (протекторной) защиты обеспечивает более равномерный износ внутренней поверхности
трубопровода, причем чем более равномерен износ стенки трубы, тем безопаснее эксплуатация трубопровода,
которая определяется остаточной толщиной стенки в области канавки и в значительной степени зависит от
количества крупных эрозионных частиц и незначительно — от расхода продукта.
При оценке эффективности работы антикоррозионного протектора сравнивались скорости коррозии
испытываемого и контрольного участков трубопровода.
В процессе лабораторных исследований на внутренней поверхности защищаемой конструкции
отмечено образование черной плёнки, образовавшейся в результате действия протекторной защиты. При
отсутствии протекторной защиты (контрольный участок) цвет поверхности образца трубы меняется за счет
красной ржавчины (гематита), которая указывает на активный процесс коррозии. Собранные образцы
коррозионных отложений с поверхности трубы были подвергнуты рентгеноскопическому анализу. Как
оказалось, основным компонентом пленки, образующейся под действием катодной защиты, является магнетит
(Ре304). Анализ бело-серых известковых отложений на поверхности оборудования выявил наличие солей
натрия, магния и кальция, особенно карбонатов и сульфатов. Образование пленок магнетита ведёт к блокировке
дефектов поверхности и означает, что нет доступа электролита к поверхности, следовательно, нет условий для
развития коррозии.
Как показали проведённые лабораторные исследования, электролитическое воздействие приводит к
появлению устойчивых к схлопыванию газовых пузырьков малого радиуса на поверхности защищаемого
металла. Благодаря таким свойствам пузырьки, образовываясь на поверхности трубопровода, захватывают
частицы твёрдых отложений и, внедряясь в отложения, разрушают их. К тому же возможность образования
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хорошо проводящего гладкого покрытия достаточной толщины снижает силы притяжения настолько, что
сдвиговые напряжения срывают частицы солей, парафинов, гидратов и продуктов коррозионного износа.
Одновременно на очищенной стальной поверхности образуется защитная пленка с малой
шероховатостью, что ведёт к устранению дефектных зон вдоль трубопровода.
Результаты исследований отложений внутри трубы диаметром 100 мм и длиной 250 мм показали, что
они расположены неравномерно по площади. На всех участках наблюдались отложения в виде ровного слоя
темно-коричневого цвета с выступающими блестящими кристаллами гипса. Форма кристаллов гипса
свидетельствует о том, что их рост произошёл в воздушной среде. Часть отложений механически удалена с
поверхности трубы до металла пластмассовым шпателем. Поверхность металла под отложениями не нарушена
и покрыта гладкой плёнкой черного цвета.На контрольном участке трубопровода, ограниченном установкой
изоляторов ИФС, отмечено образование рыхлых соединений бурого цвета.
В результате проведенной работы:
-.определен механизм разрушения внутренней поверхности промысловых трубопроводов; выявлено
влияние формы и размеров механических включений на безопасность и несущую способность промысловых
трубопроводов;
- разработан метод протекторной защиты для промысловых трубопроводов, исключающий
гальваническую (металлическую) связь расходуемого электрода с защищаемым оборудованием, что позволяет
оптимизировать плотность тока по более значительной площади защищаемой поверхности и стимулировать в
результате протекающих электрохимических реакций образование пассивирующих покрытий на поверхности
металла труб непосредственно в процессе эксплуатации;
- разработана конструкция антикоррозионного модуля трубопровода Ду= 100 мм для снижения
скорости внутренней коррозии, выявлены закономерности коррозионного износа с целью повышения
безопасности при эксплуатации промысловых трубопроводов;
- разработана конструкция катодной защиты внутренних поверхностей промысловых трубопроводов от
внутренней коррозии и усовершенствована конструкция дренажной защиты от коррозии;
- выявлено, что нейтрализатором коррозионного износа является процесс образования твёрдой гладкой
пассивирующей плёнки магнетита в процессе катодной (протекторной) защиты.
ПРИЛАДИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБЛІКУ ПАСАЖИРІВ У МАРШРУТНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ
ЗАСОБІ
Фурман О.О., Вовк Ю.В., Масьонков О.В., студ.
Науковий керівник Постранський Т.М., к.т.н., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
Дослідження пасажиропотоків, є важливим етапом під час створення нових або вдосконалення старих
маршрутів руху пасажирського транспорту. Метою роботи є опис та порівняння прилади, за допомогою яких
здійснюють облік пасажирів.
Для покращення ефективності роботи пасажирського транспорту та якості обслуговування пасажирів,
необхідно проводити дослідження, що дозволяють отримати чітку інформацію про пасажирообмін зупинкових
пунктів, кількість пасажирів в салоні рухомого складу на перегонах маршруту, групи пасажирів тощо. Зазвичай
таку інформацію отримують шляхом проведення натурних спостережень з використанням бланкових методів
дослідження. Проте цей підхід відзначається високою трудомісткістю робіт [1].
Під час досліджень пасажиропотоку з використанням сучасного обладнання, на сьогодні часто
використовують різного роду прилади для автоматичного обліку. Вони можуть здійснювати фіксацію
пасажирів, що здійснюють як вхід, так і вихід з маршрутного транспортного засобу (ТЗ). На сьогодні широкого
застосування набули такі детектори [2]:
- Системи відеоспостереження. Принцип роботи цього детектора полягає у розміщенні камер спостереження
безпосередньо зверху над дверима маршрутного транспорту. IP-камери обладнанні: системою розпізнавання
образів, форм, обличчя, кольору одягу і вертикального профілю людини.
- Детектор типу «Сходинка». Принцип його роботи полягає у розміщенні чутливого елементу під гумовим
покривалом першої сходинки ТЗ. Він спрацьовує при наступанні на нього та передає інформацію на бортовий
комп’ютер. Головною умовою його успішного спрацювання є відсутність пасажирів, які будуть стояти на
ньому під час руху ТЗ, тому його часто застосовують на малих автобусах з вузьким дверним проходом.
- Інфрачервоні детектори. Як і системи відеоспостереження вони кріпляться на вході/виході автобуса над
дверима. Він фіксує наявність пасажира перериванням променів, що направлені на місце входу людини у
транспорт, а кількість пасажирів розраховується за умовою переривання променя.
Відповідно до вищезазначеного, постало питання, щодо достовірності даних, які надаються приладами
для автоматичного обліку пасажирів та встановлення відповідної похибки. Натурним методом, шляхом
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спостереження, безпосередньо в салоні маршрутного транспортного засобу м. Львова (тролейбусний
маршрут № 2), проведено заміри пасажиропотоку. При цьому, тролейбус, на якому проводилися дослідження,
обладнаний інфрачервоними детекторами, для визначення кількості пасажирів. Проаналізувавши отримані дані
натурних досліджень та результати замірів детекторами, встановлено таке:
- зі збільшенням наповненості рухомого складу, збільшується похибка замірів приладом;
- при одночасному вході та виході пасажирів через одні двері маршрутного транспортного засобу,
детектор часто фіксує невірні дані;
- на основі отриманих результатів натурних досліджень можна визначити розмір недостовірності даних
заміряних детекторами;
- прилад, який працює протягом тривалого часу, може видавати недостовірні дані, щодо географічних
координат в яких здійснювалася посадка чи висадка і, як наслідок, неточні дані про кількість пасажирів які
зайшли і вийшли на певній зупинці.
Тому слід зазначити, що при використанні детекторів автоматичного обліку пасажирів в маршрутному
транспортному засобі, необхідно проводити попередні натурні дослідження на розраховувати можливу похибку
в отриманих даних.
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СЕКЦІЯ № VІ
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
РОЗРОБКА ТЕОРІЇ СТВОРЕННЯ ГІБРИДНИХ МОТОРІВ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ НА БАЗІ
ПНЕВМАТИЧНИХ НОСІЇВ
Шептуцов В.Ю., Майборода Д.І., студ., Яцина М.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У виробників гібридних транспортних засобів немає єдиної концепції щодо створення схеми рішень
побудови гібридних силових установок. Різні виробники впроваджують різні конструктивні схеми гібридних
силових установок та застосовують електричні двигуни різної потужності.
Під час аналізу і проведенню досліджень при побудові гібридних силових установок дійшли до того,
що гібридні силові установки можна поділити на чотири структурні схеми, які відрізняються різними
конструктивними особливостями та потужністю тягового двигуна.
Перша схема побудови гібридних силових установок заснована на використанні оберненої електричної
машини невеликої потужності (від 2кВт до 10 кВт), яка виконує функції стартер-генератора. Такі автомобілі
компонуються системою старт-стоп, яка автоматично відключає ДВЗ при зупинці, а при гальмуванні або при
русі за інерцією електрична машина працює у генераторному режимі та здійснює заряд батареї.
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Рисунок1– Структурна схема силової установки на базі стартер-генератор
Прикладом автомобілів побудованих за такою схемою можуть бути гібридні прототипи: Toyota Crown,
Citroen C3, Ford Fiesta, Fiat Panda Aria та інші в яких економія палива не перевищує 10%. Ці автомобілі мають
невисоку ефективність експлуатації, тому не надходять у серійне виробництво.
Друга схема використовує тяговий електродвигун потужністю до 25 кВт, який генерує механічну
енергію паралельно з ДВЗ таким чином, що еквівалентна потужність формується з потужності ДВЗ та
електродвигуна.
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Рисунок 2 – Структурна схема гібридної установки з двигуном до 25 кВт
Ця схема побудови гібридної силової установки найбільш ефективна на старті та при інтенсивному
розгоні, коли обертовий момент електродвигуна максимальний. Такі електричні машини також можуть
замінити стартер і генератор, а гібридна силова установка може працювати у режимі старт-стоп. Корпорація
Honda випускає саме такі гібридні автомобілі, прикладом Honds Civic, обладнана електродвигуном потужністю
15 кВт.
Третя схема заснована на використані тягових електродвигунів високої потужності (від 30 кВт). Такі
транспортні засоби відрізняються тим, що можуть рухатись у комбінованих режимах за рахунок: електротяги,
ДВЗ та комбіновано. Такі автомобілі, комплектуються одним, двома або чотирма тяговими електродвигунами, а
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механічна енергія розподіляється за допомогою планетарного механізму. Така схема використовується
корпорацією Toyota Prius, Lexus RX400h.
Гібридна система Hybrid Air комбінує бензиновий двигун і автоматичну коробку передач з
гідравлічним насосом і мотором, які працюють на стиснутому повітрі. Всі елементи трансмісії розташовані в
моторному відсіку, а стиснене повітря зберігається в резервуарі під передніми сидіннями.
Автомобіль з установкою Hybrid Air може пересуватися в трьох режимах: класичному з використанням
ДВЗ, комбінованому (застосовуються ДВЗ і стиснене повітря), екологічному (використовується тільки стиснене
повітря). Останній режим, який дозволяє їздити з нульовими викидами шкідливих речовин в атмосферу,
працює наступним чином. Спочатку стиснене повітря подається з резервуара для приводу гідравлічного мотора.
Отримавши необхідний імпульс, останній пускає в хід коробку передач, а через неї – передається на передні
колеса.
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Рисунок 3 – Структурна схема гібридної установки з двома електричними машинами
Якщо швидкість руху не перевищує 70 км/год, то енергія від стисненого повітря використовується
протягом 60-80% часу. Таким чином економія палива досягає 45% (в порівнянні зі звичайним бензиновим
двигуном аналогічної потужності).
Трансмісія управляється електронікою і вибирає той режим роботи, який найбільше підходить для умов
руху. Запаси стисненого повітря поповнюються завдяки гідравлічному насосу, а сам процес відбувається під
час уповільнення руху автомобіля або його гальмування.
У PSA Peugeot Citroen стверджують, що гібридна силова установка ремонтопригодна, обходиться
дешевше і важить приблизно в два рази менше, ніж традиційна гібридна система з акумуляторними батареями.
Створення системи Hybrid Air проходить в рамках спеціального плану французького концерну. Він
передбачає розробку і просування в 2020 році автомобілів, які здатні витрачати всього 2 літри палива на 100 км
шляху.
Поточні версії Peugeot 208 або Citroen C3 з трансмісією Hybrid Air могли б витрачати в середньому 2,9
л / 100 км і викидати всього 69 г / км вуглекислого газу в атмосферу.
Крім системи Hybrid Air, PSA Peugeot Citroen розповів про нову модульній платформі EMP2 (Efficient
Modular Platform 2), яка важить на 70 кг менше, ніж замінні нею попередниці. EMP2 передбачає створення на її
базі автомобілів C- і D - cегмент, включаючи седан, купе, кабріолет, універсал, мінівен і модель класу SUV. У
перспективі близько половини автомобілів, що випускаються PSA Peugeot Citroen, можуть отримати платформу
EMP2. Але вперше вона з'явиться на нових поколіннях моделей Citroen C4 Picasso і Peugeot 308.
При створенні гібридних транспортних засобів у бюджетному сегменті самим ефективним є
економічний принцип, при цьому він реалізує всі позитивні аспекти якості. Для створення гібридного
транспорту доцільно обрати найбільш масовий автомобіль. Як екологічно чистий двигун раціонально
застосовувати вентильній двигун потужністю 30 кВт, на якому транспортний засіб може розвивати швидкість
40 км/год.
З метою підвищення ефективності експлуатації гібридних транспортних засобів завжди докладно
розглядаються різні концептуальні підходи щодо побудови гібридних силових установок з тяговим
електричним двигуном.
При розробленні гібридної установки, основою проблемою є оптимізація взаємодії між двигуном
внутрішнього згорання (ДВЗ) та пневматичним двигуном (ПД) при різних діях водія та нарізних режимах руху
автомобіля. Основними завданнями системи автоматичного керування силовою установкою гібридного
транспортного засобу з пнемодвигуном є забезпечення найбільш економічного та екологічного режиму роботи
ДВЗ за рахунок оптимального перерозподілу навантаження між ДВЗ та ПД на різних режимах руху.
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Додатковими завданнями системи автоматичного керування гібридної силової установки є забезпечення
необхідної розгінної динаміки автомобіля та режиму старт-стоп з мінімальним періодом холостого ходу ДВЗ у
випадку короткочасних зупинок.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕКУПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ В ГІБРИДНИХ
ДВИГУНАХ З БОКУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Шкуратько В.О., студ., Ченчева О.О., асистент, Яцина М.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
При експлуатації гібридних силових установок в умовах низьких температур більш прийнятно
використовувати свинцево-кислотні електро-накопичувачі, ніж нікель-металогідридні або літій-іонні. Це
обумовлено тим фактом, що другі є більш дорогими і вимагають спеціальної системи підігріву при експлуатації
в холодному кліматі, інакше їх характеристики, наприклад, ємність, при низьких температурах помітно
знижуються. Так само завдяки високій питомій потужності, практично необмеженому числу циклів зарядурозряду і широкому температурному діапазону роботи суперконденсатори представляються перспективним
джерелом енергії, але в даний момент їх низькі питомі енергетичні параметри і висока вартість не дозволяють
говорити про можливість їх широкого застосування в якості тягових на автомобілях .
Середня потужність, що витрачається на подолання сил інерції на ділянці Δt:
(1)
де Ga - повна вага автомобіля, g - прискорення вільного падіння,
ja - прискорення автомобіля,
δj - коефіцієнт обліку інерції обертових мас автомобіля,
Va - середнє значення швидкості автомобіля в обраному інтервалі часу, км / год.
Середня потужність, що витрачається на подолання опору коченню на ділянці Δt:
(2)
де f0 - номінальне значення коефіцієнта опору коченню.
Середня потужність, що витрачається на подолання опору повітря на ділянці Δt:
(3)
де Сx - коефіцієнт опору повітря, ρ - щільність повітря, F - площа лобового опору автомобіля.
Середня потужність, що витрачається на подолання сумарного опору научастке Δt:
NΣ = Nf + Nw + Nj

(4)

При перемиканні передач потужність витрачається тільки на подолання сил опору коченню і повітря,
при цьому Nj = 0.
Потужність двигуна при рівномірному русі витрачається на подолання опору повітря і опір коченню.
Потужність, що витрачається на подолання опору коченню на ділянці рівномірного руху:
(5)
де Vр.д. - швидкість рівномірного руху в міському циклі.
Потужність, що витрачається на подолання опору повітря на ділянці рівномірного руху:
(6)
Потужність, що витрачається на подолання сумарного опору на ділянці рівномірного руху:
Nр.д.Σ = Nf + Nw
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(7)

На етапі уповільнення відбувається рекуперація енергії автомобіля. Миттєве значення потужності при
рекуперації визначається як різниця потужності, що витрачається на подолання сил інерції і потужності, що
витрачається на подолання дорожнього опору:
Nрек = Nj − (Nf + Nw)

(8)

КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСІ ГАЛЬМУВАННЯ ТА РОЗГОНУ ТРАНСПОРТУ
Смірнов Р.Ю., Діхно Б.О., студ., Яцина М.М., к.т.н., доц., Саленко О.Ф., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Історично першою системою рекуперації для машин з ДВС стала система з механічним накопиченням
енергії в обертовому маховику. Подібні системи застосовувалися в основному на будівельній техніці, де великі
обертові частини використовувалися як накопичувач енергії, а передача потужності йшла через гідравлічні або
Гібриди на даний момент виявляються найперспективнішим напрямом розвитку автомобілів з точки
зору зниження витрати палива, а прогрес у створенні акумуляторних батарей і розвиток так званих
«підзаряджаючих гібридів», що по суті є проміжною ланкою між чистими електромобілями і гібридами, робить
їх важливим елементом в еволюції персонального автотранспорту.

Рисунок 1 – Принципова схема системи рекуперації енергії гібридного автомобіля.
Умовні позначення:
1 – розподілюючий пристрій, який забезпечуватиме роботу
автомобіля від ДВЗ, ТЕД або обох двигунів;
2 – рекуперація електричної енергії під час гальмування;
3 – розподіл енергії для живлення систем автомобіля;
4 – використання АКБ за відсутності енергії у суперконденсаторах.
Щільність потужності - це показник, що характеризує здатність системи накопичення енергії заряджати
та розряджати. Зазвичай потрібні годинник, щоб перезарядити батареї мобільного телефону, комп'ютера або
будь-якого іншого електронного пристрою. Скільки ж енергії зможе накопичити подібна батарея в процесі
гальмування, який триває секунди? Трохи! Крім того, швидкий і глибокий розряд в процесі розгону в значній
мірі скорочує термін служби батареї. Для того, щоб в якійсь мірі подолати перераховані вище обмеження,
необхідно збільшувати ємність батареї, що призводить до серйозного збільшення її маси, розмірів і вартості. В
цьому випадку ефективними є іоністори. Іоністори, мають високу щільність потужності і здатні розряджатися і
заряджатися за секунди практично без обмежень по кількості циклів заряду / розряду є практично ідеальним
накопичувачем енергії в системах рекуперації.
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Рисунок 2 – Режими руху автомобіля
Проведемо аналіз розподілу енергетичних потоків в гібридній силовій установці на різних режимах
руху автомобіля: початок руху за допомогою електричного двигуна MG2 (режим В), рух з використанням
електричної тяги MG2 та ДВЗ (режим С), рух з постійною швидкістю при низькому навантаженні (режим D),
прискорення при повністю відкритій дросельній заслінці (режим E), рух з уповільненням (режим F), рух заднім
ходом (режим G) (рис. 2).

Uп – напруга з перетворювача, Iд1, Iд2 – струм, який споживають електричні двигуни 1 та 2, М д1, Мд2 –
обертовий момент електричних двигунів 1 та 2, д1, д1 – кутова частота обертання електричних двигунів 1 та
2, Мпм – обертовий момент планетарного механізму, пм – кутова частота планетарного механізму, Мо – момент
опору коліс з дорожнім покриттям, о – кутова частота обертання коліс
Рисунок 3 – Схема розподілу енергетичних потоків при русі з невеликим навантаженням
Передачу потужності від ТАБ РТАБ до агрегатів гібридної силової установки у цьому режимі можна
представити у вигляді формули перетворення енергії
(1)

Подальший набір швидкості відбувається за рахунок пуску двигуна внутрішнього згоряння (режим С).
Якщо при русі автомобіля на електроприводі, запрошуване тягове зусилля збільшується, то включається
стартер, який запускає двигун внутрішнього згоряння. Двигун внутрішнього згоряння буде запущений також у
тому випадку, коли контролер кола високої напруги знайде відхилення від норми таких параметрів, як рівень
заряду ТАБ, температура батареї, температура охолоджувальної рідини або електричного навантаження.
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Fпал, Fпов – витрата палива та повітря ДВЗ, Мд, д – обертовий момент та кутова частота ДВЗ, Uг –
напруга генератора, Iг1, Iг2, Iа – струм, який споживають електричні двигуни 1 і 2 та акумуляторна батарея, М пг,
пг – обертовий момент і кутова частот планетарного механізму, яка надається генератору
Рисунок 4 – Схема розподілу енергетичних потоків при динамічному прискоренні
Коли автомобіль рухається з постійною швидкістю при низькому навантаженні (режим D), тягове
зусилля ДВЗ передається планетарними механізмами. Завдяки планетарному механізму частина тягового
зусилля двигуна внутрішнього згоряння використовується для приводу ведучих коліс, а друга частина
подається на електричний генератор. Використовуючи електричний зв'язок, частина електричної енергії з
генераторної установки прямує на тяговий електричний двигун для створення додаткового тягового зусилля.
При зниженні рівня заряду тягових акумуляторних батарей, генератор, що приводиться в дію ДВЗ,
здійснюватиме її заряд (рис. 4).
АНАЛІЗ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКСТРУДЕРІ 3 Д ПРИНТЕРУ
Орел В.М., к.т.н., старш. викладач, Нетесанний А.П., аспірант, Матвієнко Т.Є., студ., Алєксєєв О.А,
магістрант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Принцип дії FDM 3D-принтерів полягає в тому, що пластиковий пруток (званий зазвичай філамент),
проштовхується екструдером в голівку (HotEnd) з якої, видавлюється в формі тонкої
Розглянемо теплові потоки, температури і
процеси які зображенні на (рис1).Пурпурова зона зовні
головки – це нагрівальна спіраль, з ніхрому, проте в
голівках дуже часто застосовують в якості нагрівача
резистор Червоним в нижній частині головки позначена
зона
розплавленого полімеру, вона неоднорідна, оскільки
полімер змінює в'язкість в широкому діапазоні
температур. Помаранчева зона – це область, де полімер
вже
нагрівся до пластичності, але ще не текучий. Ця зона дуже
важлива – в ній пластиковий пруток злегка розширюється,
щільно прилягає до стінок і перетворюється в поршень,
який
і продавлює розплав крізь вихідний отвір – фільєру.
Зелений – зона, де суттєвих змін пластичності ще не
відбулося і пруток передає тиск далі без зминання. Різним
штрихуванням зображена латунна головка і алюмінієвий
радіатор. Білим кольором виділена фторопластова трубка
–
напрямна. Сірий – трубка з нержавіючої сталі, що з’єднує
головку і радіатор, а також кільце-вкладиш – воно
Рисунок 1 – Зони теплових потоків
дозволяє уникнути механічного навантаження на
екструдера
тефлонову трубку в найгарячішій частині.
Розглянемо по-можливості, процес утворення пробок в голівці і переродження їх з корисних «робочих»
у шкідливі У лівій частині (рис.1), зображена епюра температури (приблизний графік), уздовж осі трубки. Чим
далі від осі з розміткою зон, тим температура вище. Зона 4 – зона активного розм'якшення пластику, зона
теплового бар'єру. Видно, що між латунною частиною головки і радіатором є невеликий проміжок, на якому
температура дуже різко змінюється. На цьому проміжку починає розігріватися пластик для утворення пробки,
яка слугує поршнем, що проштовхує полімер далі. Якщо пробка-поршень збільшується в довжині, це
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призводить до зупинки друку через зростання тертя. Щоб уникнути збільшення цієї пробки, в 5-ій зоні,
використовується радіатор. Таким чином, процес самостабілізується. Тепловий опір містка між головкою і
радіатором - великий, тому зростання температури з відстанню високе, а значить, на цьому відрізку з великою
ймовірністю укладається точка оптимальної робочої температури для створення короткого, ефективного
поршня. Розмір гарячого радіатора треба підбирати таким чином, щоб температура його була в районі 100-110
градусів, (це звичайна температура робочого столу принтера). Це робиться для того, щоб велика частина зони
термобар’єра перебувала у робочому діапазоні температур (пробкоутворення)
Підводячи підсумки – для стійкої роботи головки необхідно існування вузької зони з високим
тепловим опором, в якій на незначному протязі температура змінювалася б від робочої (вважаємо 235), до 100
градусів – приблизно температури робочого столу, необхідне безперервне обдування маленьким вентилятором
і направляти його слід саме на радіатор.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ РІЖУЧОГО СТРУМЕНЮ ПІД ЧАС ВОДОКРИЖАНОГО
РІЗАННЯ
Головко М.М., магістрант, Клешко І.І., магістрант
Науковий керівник Габузян Г.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Використання струменя води в якості ріжучого інструменту все більше знаходять застосування у
виробничій практиці для виконання широкого спектру операцій. Перевагою таких технологій є те, що вони
володіють широкими технологічними можливостями; струмінь рідини постає ідеалізованим точковим
інструментом, який, при зміні умов його формування, здатен здійснювати вибірковий керований вплив на
оброблювані матеріали. Нині існує значна кількість методів струминного оброблення, однак усі процеси
базуються на використанні кінетичної енергії. Однак висока міцність конструкційних матеріалів, порівняна із
напруженнями, що викликає струминний потік, робить ефективною гідрорізання лише неметалевих матеріалів.
Для підвищення ефективності струмення його насичують абразивними домішками, це дозволяє значно
підвищити продуктивність та розширити гамму оброблюваних матеріалів.
Цікавим напрямком подальшого розвитку струминних технологій є використання водокрижаних
потоків, сформованих струминним та кріогенними потоками.
Традиційно водокрижаний струмінь формують шляхом кріогенного охолодження швидкоплинного
потоку рідини, що витікає із соплового насадку в змішувальну камеру. Робоча рідина високого тиску з
надзвуковою швидкістю витікає з сопла. Проходячи через змішувальну камеру, струмінь рідини створює
розрідження і охолоджується рідким азотом, що надходить до камери через штуцер. Виконавши охолодження,
азот активно випаровуються, внаслідок чого в камері зростає тиск. За час прямування до каналу калібруючої
трубки частинки води перетворюються на кригу, і до каналу потрапляють вже мікрокрижинки, які
розганяються водяним потоком і формують різальний струмінь.
Було проведено експериментальні дослідження з використанням комплекс ЛСК-400-5, що дозволяє
створювати робочий тиск до 400 МПа, забезпечуючи витрату рідини до 280 мл/с, формування струменя
виконували кріогенною змішувальною камерою, яка являла собою циліндр 12,0х20,0 мм; у якості
калібрувальної трубки використовували трубку із внутрішнім отвором 1,08 мм, виготовлену із твердого сплаву
типу ВК. Рідкий азот подавали у змішувальну камеру теплоізольованою магістраллю 6,0х0,75 мм,
дроселювання потоку створювали шайбою відповідно до рекомендацій.
Проведений експеримент дозволив отримати та проаналізувати розміри мікрокрижинок та їх форму
визначали на основі мікрофотографій (рис. 1), отриманих на цифровому оптичному мікроскопі мод. 2MP USB
Andonstar.
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Рисунок 1 – Мікрофотографії крижинок водокрижаного струменя

д)

Таблиця 1 – Результати досліджень фракційного складу крижинок
Згенеровані крижинки
Нормована фракція, мм Серед. розм., мм
Дисперсія визнач., мм
Дрібні неправильної форми
0,1
0,085
0,022
Дрібні правильної форми
0,15
0,115
0,024
Середні
0,22
0,122
0,033
Середньо-великі
0,3
0,186
0,039
Великі
0,4
Встановлено, що при введенні рідкого азоту в обсязі, меншому ніж 10% від витрати рідини, крижинки
формуються гостро кутової геометричної форми. Температура на виході з калібрувальної трубки не вища за -10
0
С, розміри фракцій становлять 0,09…0,25 мм, з середньою масою до 0,007 г. Збільшення витрати рідкого азоту
веде до практично лінійного зростання маси криги. Зміщення точки введення рідкого азоту від зрізу сопла
змінює фракційний склад крижинок, їх розміри, а також розсіювання розмірів у серії спостережень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ШАРУ ПРИ ГІДРОАБРАЗИВНОМУ РІЗАННІ
КАРБОН-КАРБОНОВИХ КОМПОЗИТІВ
Лашко Є.Є., асистент, Ковальчук Д.С., магістрант, Пролом А.С., магістрант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Утворення деструктивного шару властиве переважно матеріалам, що виявляють виражену крихкість
при високих швидкостях навантаження, ряду композитів, для яких наявність кількох складових (зокрема,
матриці і наповнювача) обумовлює розвиток тріщин внаслідок гідродинамічного та механічного навантаження
як по поверхням контакту, так і по місцях концентрації дефектів (адгезійне та когезійне руйнування).
У процесі дослідження стану поверхонь після струминно-абразивного різання було звернуто увагу на
те, що на поверхні борозенки існують різні за формою включення, які дають контраст у відбитих електронах
при електронно-мікроскопічному дослідженні (рис. 1). Подальша ідентифікація довела, що найбільш
ймовірним такі включення є абразивними зернами, які, виконуючи роботу мікрорізання, не мали достатньої
кінетичної енергії на подолання сил опору руху і були вдавлені у поверхню.
Мікроскопічні дослідження показали, що кількість частинок не є однаковою за перетином борозенки,
однак тенденція зміни була однаковою, незалежно від досліджуваної ділянки борозенки. В цілому картина
розподілу частинок подана на рис. 1.
Зазвичай усі залиплі частинки мають практично однаковий розмір, незважаючи на фракційність
використовуваного абразиву, що дозволяє виключити чинник фракційності з подальшого аналізу. Такі частинки
роботу руйнування виконали не повністю.
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Рисунок 1 – Мікрофотографії, отримані з растрового електронного мікроскопу РЕМ-106И поверхні торця
борозенки різа
З метою оцінки абразивного залишку провели дослідження впливу технологічних факторів і властивостей
оброблюваної заготовки на налипання абразиву в борозенці. Аналіз виконували на квадратних ділянках поверхні
площиною в 5,25 мм2 (тобто на площинці розмірами 2,5×2,5 мм). При цьому підраховували кількість частинок, що
потрапляла на цю ділянку. Для дослідження брали зразки товщиною 6,0 мм, 7,5 мм, 10,0 мм, 20,0 мм. Перетин ділили
на 5 контрольованих відрізків, досліди на фіксованих рівнях дублювали 10 разів, а отримані дані усереднювали.
Для досліджуваних матеріалів спостерігається стійка тенденція збільшення кількості включень на
верхній та нижній частинах закрайки, яка може становити від N=20…60 до N=500…700. При цьому товщина
матеріалу суттєвого впливу на показник не має: дисперсія розсіювання контрольованих величин складає
=18,2. Найбільша кількість включень пояснюється шарувато-волокнистою структурою, і, як наслідок,
складністю вимивання частинок абразиву відпрацьованим потоком рідини.
Мікроелектронне зображення також доводить, що за розмірами абразивні частинки суттєво
відрізняються від нормованої фракційності використовуваного абразиву і в основному відповідають розмірам
0,01–0,05 мм, що обумовлює значну кількість актів залишку на досліджуваних поверхнях.
Таким чином, можна зробити такі висновки: зразки із ВВКМ задовільно обробляються
гідроабразивним струменем. При цьому шорсткість становить до 12,5 мкм за параметром Ra. Для боротьби із
хвилястістю поверхні запропоновано двократне проходження контуру зі швидкістю контурної подачі sk та
1,45sk, чим вдається зменшити хвилястість до 0,06–0,08 мм. При зменшенні товщини матеріалу швидкість
обробки пропорційно зростає та може бути підвищена до 500 мм/хв. Подальше підвищення швидкості починає
викликати погіршення обробки, перш за все за рахунок зростання шорсткості поверхні та її хвилястості.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ТРІЩИН ПРИ ПРОЦЕСІ СВЕРДЛУВАННЯ КОМПОЗИТУ
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Внаслідок недосконалості структури і властивостей реальних композиційних матеріалів, а також
відмінності фізико-механічних властивостей його компонентів, повний опір розтріскування буде залежати від
різних того чи іншого прояву тріщиноутворення (виникнення тріщин зсуву або тріщин відриву). Якщо взяти до
уваги, що напрям тріщини завжди сприяє її розкриттю, задача оцінки ймовірного напряму розвитку тріщини
зводиться до встановлення очікуваної епюри силового навантаження інструментом зони різання, яка залежить
від схеми обробки та умов її виконання.
Відомо, що збільшення критичного навантаження викликає деяке зростання критичної швидкості
розвитку тріщини, водночас скорочуючи шлях до початку
Збільшення критичного навантаження викликає деяке зростання критичної швидкості розвитку
тріщини, одночасно скорочуючи шлях до початку її біфуркації. В армованих композитах існує критична
швидкість поширення тріщин, яка не залежить від підведеної енергії.
Дослідження особливостей лезового різання армованих неметалевих матеріалів, зокрема,
склопластиків, показують, що неоднорідна структура матеріалу призводить до перерозподілу областей
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нагромадження мікротріщин. Структура поперечно армованого пластику стримує розвиток магістральної
тріщини та відводить її уздовж волокна. Саме на цій ділянці мають місце дефекти, пов’язані з хімічною
полімеризацією, залишками реакцій, послабляють міцність композита в цій зоні.
Рух ріжучого інструменту також викликає значну деформацію волокон, веде до перерозподілу
навантажень у зоні різання.
Внаслідок недосконалості структури реальних композиційних матеріалів, а також відмінності фізикомеханічних властивостей його компонентів, повний опір розтріскуванню буде залежати від різних проявів
тріщиноутворення (виникнення тріщин зсуву або тріщин відриву).
При свердлінні матеріалів алмазовмісними трубчастими свердлами на поверхні виникає певний
мікрорельєф, товщина якого визначає висоту мікронерівностей Rа. Безпосередньо під ним перебуває
тріщинуватий шар δ, набагато більш протяжний, ніж перший. Щільність і розмір тріщин зменшується при русі
вглибину. Обидва шари являють собою зону деструкції.
Розглядаючи механізм тріщиноутворення можна відзначити, що основні параметри якості
поверхневого шару залежать від довжини тріщин: величину Rа визначає розмір медіанних тріщин СМ, а
глибину деструктивного шару δ визначає розмір конічних тріщин СК (рис. 1).
Нижче тріщинуватого шару перебуває мікропластичний шар, що оточує кожну тріщину та
поширюється на відстань t. Його товщина становить 1-2 мкм, що підтверджується даними проведених
досліджень.
Ra

δ

t

Рисунок 1 – Модель поверхневого шару матеріалу, обробленого алмазним свердлінням
Найнебезпечнішим дефектом при свердлінні полімерних композитів уважається розшарування між
сусідніми шарами армування уздовж його напрямку.
Основною причиною появи розшаровування є високе значення діючої осьової сили, величина якої в
основному визначається подачею. Крім того істотну роль відіграє також неправильний вибір ріжучого
інструменту та ступінь його зношеності. Для зменшення розшаровування відомо кілька рішень, наприклад,
зниження подачі та свердління в підкладну плиту. Міжшарове розшарування, що виникає при свердлінні
композитів, є головним дефектом, який зменшує цілісність композита, його згинальну міцність та втомлену
міцність під дією циклічного навантаження.
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ОТРИМАННЯ ПРЕПРЕГІВ З КАРБОН-ВМІСНИХ ПРЕКУРСОРІВ НА 3D ПРИНТЕРАХ МЕТОДОМ
ПОЗДОВЖНЬО-ПОПЕРЕЧНОГО НАМОТУВАННЯ
Хорольська М.С., к.т.н., старш. викладач, Сухомлин В.О., магістрант, Скорик В.В., магістрант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
З розвитком науки щорічно інтенсивно збільшується кількість створюваних нових композиційних
матеріалів з широкою гамою властивостей, що відповідають зростаючим вимогам, які пред’являються до
готових виробів і конструкцій в різних галузях промисловості (машинобудування, авіабудування,
суднобудування, вагонобудування, будівництво, автомобільна промисловість, меблева промисловість тощо).
На основі аналізу існуючих технологій виготовлення препрегів та застосовуваного обладнання
приведено обґрунтування доцільності використання методу поздовжньо-поперечного намотування препрегу за
використанням конструкції 3D принтера. Виконано перехід від плоскої до циліндричної поверхні друку,
виконані розрахунки параметрів каретки. З метою доведення доцільності застосування пропонованого методу
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здійснено моделювання переміщень під час 3D друку на циліндричній поверхні, що дало змогу визначити
технічні характеристики верстата.
Для 3D друку на циліндричній поверхні, що має складну форму, необхідно використовувати метод
сплайн-інтерполяції за координатами, обраним дослідним шляхом.
На площині можна уявити розгортку друку наступним чином (рис. 1, а), при цьому амплітуда друку в
циклі визначена наведеною довжиною вироби, період циклу – рисунком намотування. Для урахування ширини
намотуваного матеріалу має бути подана змінна m (кількість заходів на один шар) таким чином (рис. 1, б):

Рисунок 1 – Розгортка друку (а) та розгортка області друку (б)
Вузлові точки визначаються зміною характеру рухами каретки. У таблиці представлені формули для
знаходження значень переміщення каретки (в мм), швидкості руху на ділянці (мм/с), а також тривалості цього
руху (с).
Таблиця – Розрахунок параметрів у вузлових точках для каретки спірального 3D друку
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Таким чином, побудовано розрахункову модель, що враховує ширину намотуваного матеріалу, що
дозволило представити укладання одного (нескінченно тонкого) шару на виріб. Мінімальна кількість заходів
для друку одного шару визначається шириною матеріалу, діаметром оправлення і кутом друку. Отриманий
розрахунковий набір параметрів каретки та двигуна дозволяє побудувати траєкторію руху каретки принтера.
Розроблені рекомендації дозволяють більш активно впроваджувати 3D друку технологію у виробництво та
зробити процес виготовлення карбонвмісних препрегів більш якісним та ефективним.
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ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬЦЕВИХ СИСТЕМ ПРИ ВОДОКРИЖАНОМУ РІЗАННІ
Безлатний Р.Ю., магістрант, Кузема П.О., магістрант
Науковий керівник Ткачук В.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Обробка водокрижаним струменем є перспективним напрямком розвитку струминних технологій. Нині
з цією метою використовуються системи, побудовані за класичною схемою формування крижаної фази
кріогенної рідиною, що надходить в змішувальну камеру. Далі утворений потік формується калібруючої
трубкою.
Проведення ґрунтовного аналізу доводить, що така конструкціє не є єдиною і раціональною: для зміни
умов взаємодії струминного потоку із обробною поверхнею конструкція і принцип формування струменя може
бути зміненим.
Проведений ряд досліджень процесу формування потоків кільцевими соплами для здійснення лазерноструминної обробки виявили можливість застосування подібних рішень і для формування кріогенного
струменя, в цьому випадку теплообмін здійснюватиметься виключно без змішувальної камери. Така система
дозволяє використовувати струменеформуючі елементи із більшим діаметром, а відсутність калібрувальної
трубки, змішувальної камери дозволяє скоротити відстань між зрізом струминного сопла і оброблюваною
поверхнею, розширює можливості зміни форми плями взаємодії та умови генерації крижинок за рахунок
використання принципу багатоточковості підведення кріогенноїх рідини (азоту).
Зміна кількості точок підведення рідини при рівній загальній витраті та постійному тиску дозволяє
змінювати умови витікання струменя із кільцевого сопла, з відповідною зміною Re, отримувати не тільки різні
умови генерації крижинок, а і потрібні геометричні розміри плями на оброблюваній поверхні.
Для зміни Re в протоковій частині насадку запропоновано використовувати щілинний золотник
кільцевого типу, що дозволяє підводити рідину з одного, двох, трьох, чотирьох, п’яти чи шести каналів. В
залежності від схеми підведення забезпечується вихровий чи близький до ламінарного режим течії рідини.
Розроблена модель наведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Твердотільна модель головки для формування водо-крижаного потоку безкамерними
засобами з кільцевим соплом:
1-корпус; 2–шайба щілинного золотника із засобом регулювання; 3 – вкладник щілинного золотника; 4
– внутрішній конус сопла; 5 – зовнішній конус сопла; 6 – шайба фіксуюча; 7 – фіксатор золотника; 10 –
проміжна шайба; 11, 12, 13 – ущільнення
Пропонована система є ефективною з точки зору широких технологічних можливостей пристрою, перш
за все можливістю регулювання потоку засобами зміни формування кріогенної оболонки кільцевим соплом.
Генерований водокрижаний струмінь найбільш доцільно застосовувати для різання матеріалів незначної (до
10D k ) товщини, обробка має вестись з мінімальною відстанню від поверхні – в межах 5…10 мм; міцність
таких матеріалів також повинна бути невисокою.
Можна очікувати, що водокрижаний потік буде суттєво продуктивніше виконувати видалення
поверхневих плівок і шарів забруднення, оскільки він не несе істотної загрози для металевих високоміцних
поверхонь, однак із успіхом може видаляти плівкові покриття.
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СУЧАСНІ ЕКСТРУДЕРІВ ДЛЯ 3D ДРУКУ НА FDM 3D ПРИНТЕРАХ
Орел В.М., к.т.н., старш. викладач, Корцов М.І., магістрант, Момат В.В., магістрант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Екструдер (рис.1) – це друкуюча головка або, кажучи простою мовою, пристрій для видавлювання
розплавленого філамента. Поняття використовується переважно в FDM-принтерах, які працюють з
термопластичними матеріалами: ABS, PLA і іншими видами пластику. Це ключовий елемент 3d принтера, від
якості якого залежить точність і чистота друку.
Пристрій умовно ділиться на дві частини: hot end – нагрівальний елемент з соплом, і cold end - частина
екструдера, що відповідає за подачу пластика в сопло. Пристрій подачі складається з крокового двигуна (моделі
з декількома обмотками з дискретними (кроковими) переміщеннями ротора) і шестереночние системи для
безпосередньої подачі нитки в хот енд.
Типи екстудерів для 3d принтера.
 Прямий екструдер. Елементи подачі приєднані безпосередньо до корпусу сопла. Пластикова нитка
витягується з котушки з допомогу шестерні і притискного ролика, і пропускається крізь спіраль нагріву
безпосередньо в сопло. Для запобігання передчасного нагрівання нитки між «гарячим» і «холодним»
кінцем знаходиться теплоізолююча вставка. Переваги прямих екструдерів: більш точна подача
пластика, полегшений ретракт (зворотна подача нитки при холостому ході). Недоліки: велика маса, що
відбивається на точності і швидкості друку.
 Боуден-екструдер. На відміну від прямого екструдера, hot end і cold end рознесені в просторі і з'єднані
Боуден-трубкою (зазвичай з тефлону), по якій нитка подається в сопло. Гарячий кінець закріплений на
рухомий каретці, холодний - на рамі принтера. Такий екструдер для 3d принтера має важливу перевагу
- низьку масу, завдяки чому його можна використовувати в дельта-принтерах, надзвичайно чутливих
до позиціонування. Мінус такої моделі - складності з подачею пластика в зворотному напрямку при
просте механізму.
Також існують варіанти з подвійним і навіть потрійним соплом. Такі пристрої використовуються для
декількома видами пластику.
Філамент
Корпус екструдера

Прижимний ролик
Подаюча шестерня
Термоізолятор
Спіраль нагрівача
Сопло екструдера
Філамент, що видавлюється
через сопло екструдера

Рисунок 1 – Будова екструдер
Найважливіший параметр – це діаметр сопла. Чим він менше, тим точніше друк і тим більше зусиль
потрібно для проштовхування нитки. Стандартні діаметри - це 0,2-0,3 мм і 0,4-0,5 мм. Сила подачі
контролюється регулювальним гвинтом – якщо його закриття сильно, то енергія двигуна буде витрачатися на
подолання сил тертя, якщо слабо – шестерня буде прослизати і залишати вм'ятини на прутки.
Сила тертя також виникає в проміжку між механізмом подачі і соплом. В цьому місці знаходиться
теплоізолююча вставка – як правило, це металева втулка з фторопластовим сердечником. Дешеві моделі
можуть не мати фторопластового сердечника, що негативно відбивається на роботі екструдера.
Ще один ключовий момент – вибір крокової двигуна. У звичайних моторів параметр мікрошага
дорівнює 200, що явно недостатньо для друку дрібних деталей. Оптимальний варіант в такому випадку - двигун
з мікрошагом 400 одиниць.
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Встановлення механічних властивостей вуглець-полімерних та вуглець-вуглецевих матеріалів як
правило здійснюють на основі механічних випробувань тестових зразків, що являють собою достатньо прості
плоскі елементи (інколи із внутрішніми отворами та пазами), які вирізають так, щоб внутрішня структура
матеріалу була не порушеною. Для цього використовують різні засоби: механічне фрезерування
алмазовмісними інструментами (фрезами), діаметр яких визначається радіусом заокруглень на відповідних
елементах зразка; різання ультразвуковим різаком, керованим за п’ятьма осями; відрізання алмазними кругами
із доведенням форми зразку іншими шліфувальними пристроями тощо.
В ряді робіт, зокрема, [1], нами показано, що вирізання зразків із карбоновмісних матеріалів, перед усім
високоміцних, доцільно виконувати на гідрорізному обладнанні, наприклад, нагідроабразивному верстаті ЛСК400-5 із пятикоординатною системою керування.
Встановлено, що гідроабразивний струмінь, постаючи практично точковим інструментом, спроможний
виконувати різання заготовок товщиною до 25,0 мм із неперпендликулярністю не гіршою за 0,1 мм, що для
більшості зразків є прийнятним із точки зору точності; отримані результати свідчать і про можливість
розрізання карбон-карбонових композицій товщиною до 150 мм, використовуючи можливості практично
серійного обладнання, яке відповідає наявному ЛСК-400-5.
Однак найбільшою проблемою при вирізанні зразкових деталей є те, що забезпечити стабільні
показники якості крайки досить важко. Це обумовлюється тим, що заготовка знаходиться на ножовому столі,
який постає одночасно опорою та базуючою поверхнею для початкової заготовки, а струмінь при своєму
відносному русі періодично натікає на перепону у вигляді опорного ножа, внаслідок чого на крайці різу
формується дефект у вигляді хвилі із пошкодженням нижньої поверхні (рис. 1).

а)
б)
Рисунок 1 – Ножовий опорний стіл (а) та мікрофото дефекту на торці різа (б), сформованому внаслідок
коливальних явищ у струмені
Для подолання зазначеного недоліку запропоновано використовувати інверсію рухів, і виконувати
точну обробку шляхом переміщення самої заготовки відносно нерухомого струменя. Однак таке рішення
вимагає повного перекомпонування обладнання, наприклад, як зазначено в [2]. Іншим чинником, що визначає
якість отримуваних крайок, є структура матеріалу, яку необхідно враховувати при призначенні режимів
різання.
Для встановлення раціональних умов виконання гідроабразивного різання заготовок із карбон
карбонових матеріалів розроблено динамічну модель взаємодії струменя і неоднорідного твердого тіла, яка, на
відміну від існуючих, розглядає струмінь як умовну пружну багатоконтурну ланку, яка безпосередньо визначає
умови гідродинамічного, і, відповідно, ерозійного навантаження елементів поверхні різання, а сам матеріал, в
тілі якого сформовано зазначену поверхню, являє собою сукупність сполучених між собою пружно-пластичних
елементарних тіл, що відповідають пружним елементам Бінгама [3].
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Модель побудовано за блочним принципом, і вихідні показники якості у вигляді множини
властивостей віднесені на тільки до сформованої крайки різу (що визначається заданою кресленням формою), а
і до верхньої та нижньої поверхонь, що зазнають прямого впливу оболонкою струменя та впливу відбитим від
поверхні басейну або від опорного ножа потоком. Це дозволяє врахувати усі ефекти процесу та більш точно
визначати якісні показники крайки.
Розрахунки із використанням запропонованої моделі дозволили проаналізувати явища умов взаємодії
струменя у початковий момент контакту із оброблюваним тілом, виявити час і умови впливу потоку, що
відбивається від поверхні басейну-уловлювача, а також виконати пошук раціональних прийомів ведення
обробки.
Нами показано, що в момент входження струменя в тіло заготовки товщиною понад 5-7 мм в зоні
різання починаються коливання струменя, внаслідок чого на бічних поверхнях формуються хвильові
борозенки, які не видаляються при подальшому прямуванні струменя; виникаюча в початковий момент
розтічна ударна хвиля пошкоджує опорну поверхню, викликаючи появу муарного шлейфу розмірами, що
становлять 15-25 Dc.
Для подолання зазначеного явища при заході струменя в зону контакту із оброблюваною заготовкою
швидкість контурної подачі має бути зменшеною до 0,25sk; вихід на розрахункову швидкість має відбуватися на
відстані не меншій від 5Dc; виникаючі при цьому коливання струменя на перевищують 0,03-0,1Dc, і при
наступному русі можуть бути практично повністю знивільовані периферійною частиною струменя. Товщина
оброблюваного матеріалу має безпосередній вплив на якість отримуваного торця, при зростанні відмінність між
досягнутою шорсткістю нижньої і верхньої частинах крайки стає відчутною і може зростати у два і більше рази.
Аналогічна проблема існує і при виході струменя за межі заготовки, коли на нижній крайці
утворюється трикутних виходу. Струмінь у цьому випадку також зазнає коливального руху і спричиняє
пошкодження крайки внаслідок різкого падіння опору руйнування окремими елементами заготовки.
Таким чином, для подолання зазначених недоліків та досягнення високої якості крайки при гідро
абразивному вирізанні заготовок під механічні випробування слід забезпечувати адаптивне керування
процесом; змінюючи швидкість відносного руху струменя та заготовки; змінювати схему взаємодії струменя із
засовкою, особливо у випадку, коли мова йде про оброблення неоднорідних заготовок значної товщини (понад
20 мм). Зазначені зміни стосуються кута натікання струменя на перепону.
Висновки щодо доцільності застосування пропонованих прийомів при обробці карбон-карбонових та
карбон-полімерних матеріалів перевіряли шляхом виготовлення комплекту зразків для випробування на
розтягування. Стан поверхні оброблених поверхонь деталей контролювали за допомогою растрового
електронного мікроскопу РЭМ–106–И та оптичного цифрового мікроскопа Omni_scan. Вплив технологічного
середовища (води) у зоні обробки на стан поверхневого шару деталей оцінювали за результатами механічних
випробувань партії з 10 зразків. При цьому порівнювали зразки, отримані механічним різанням та
гідроабразивним, як відразу після завершення обробки, так і після їх повного просихання в сушильній шафі при
температурі повітря (60–75) °С та відносному русі повітря 150 м 3/год. Механічні властивості композитів
оцінювали із використанням універсальної випробувальної машини УМЭ-10ТМ.
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Рисунок 2 – Порівняння результатів визначення середнього рівня міцності карбоновмісного матеріалу для
пропонованого гідро абразивного різання (Gr_mod), традиційного (Gr) та механічного оброблення (Mech)
досліджуваних зразків
За еталонні обирали зразки, отримані по технологіям, практично повністю виключаючим утворення
дефектного шару за рахунок попередньої викладки зразків-свідків із наступною полімеризацією для карбонполімерних композитів або спіканням для карбон-карбонових матеріалів. Було встановлено, що зразки,
отримані гідроабоазивним різанням із використанням зазначених підходів, мають практично тотожні показники
міцності (рис. 2) у порівнянні із механічно обробленими, однак можуть бути отриманими за заочно менший
машинний час. Традиційне оброблення гідро абразивним способом веде до більшого розсіювання
контрольованих параметрів.
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Таким чином, сформульовані принципи і підходи до процесу гідро абразивного оброблення є
ефективними і дієвими; сам процес струминно-абразивного оброблення дозволяє значно скоротити час на
виготовлення зразків для механічних випробувань.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИРОБІВ,
ОТРИМАНИХ ЗАСОБАМИ 3-DДРУКУ ІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ АРМОВАНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Самусенко О.А., начальник лабораторії фізико-механічних випробувань
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля»
Титаренко О.М., аспірант, Орел В.М., к.т.н., старш. викладач, Саленко О.Ф., д.т.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Технології 3-D друку нині знаходять все більш широке застосування в інженерній практиці, поступово
переходячи з розряду специфічних модельних засобів реалізації твердо тільних моделей деталей до
безпосередньо процесів відтворення готових конструкційних виробів. Цьому сприяє розробка нових видів
матеріалів для адитивних технологій, які володіють більшою міцністю, твердістю, рядом інших специфічних
особливостей, а також поява на ринках нових видів друкувальних пристроїв. Якщо раніше зазвичай технології
FDMреалізовувалися досить відомими принтерами початкового класу типу «Макетбот», призначеними для
створення переважно невеликих заготовок (розмірами до 150х150х200 мм) із пластиків типу PLA,ABS з
роздільною здатністю 0,1 мм та товщиною шару до 0,25-0,35 мм[1], то нині активні зусилля дослідників засобів
друку дозволили ряду провідних кампаній запропонувати принципово нові принтери, що мають роздільну
здатність до 0,05 мм при товщині шару викладки до 0,1 мм, а використання поліефір-ефіркетонів (РЕЕКматеріалів) дозволяє отримувати межу міцності виробу до 90 МПа, і приблизно до 120-150 МПа при армуванні
скляними або вуглецевими волокнами. Такі показники роблять можливим використання даних засобів для
виготовлення відповідальних і точних деталей, у тому числі, в аерокосмічній галузі.
У той же час питання раціональних умов друку та встановлення складних деталей для відтворення їх на
робочому столі вивчені недостатньо, що досить часто призводить до значних ускладнень в процесі друку, появи
надлишкової кількості браку, перевитрат матеріалу та часу на виготовлення деталі.
Отже, виявлення умов раціонального формування відповідальних деталей засобами є актуальною
науково-технічною задачею, вирішення якої дозволить розширити межі використання адитивних технологій у
високотехнологічних галузях.
В даній роботі розглядаються результати друку виробів простих геометричних форм із PLA пластику,
армованого рубленим карбоновим волокном, мікрофотографія якого подана на рис. 1.
Особливістю друку карбоновмісними матеріалами є те, що, незважаючи на достатньо високу міцність
самого матеріалу, надруковані вироби виявляються досить чутливими до технологічних режимів друку та
способів викладки шарів на робочому столі. При цьому було встановлено, що процес характеризується досить
низькою надійністю.
Так, на основі серії досліджень, виконаних нами під час відпрацювання технології виготовлення
комплекту зразків для виробів під вакуумування, нами систематизовані та проаналізовані відмови процесу та
види отримуваного браку. Встановлено, що псування заготовки або унеможливлення процесу виникає
внаслідок наступного:
- відмова датчиків температури та, як наслідок, припинення екструзії (Р1);
- заклинювання нитки на котушці(Р2);вихід з ладу нагрівального елементу(Р3);
- механічне защемлення філаменту внаслідок його скручування або спадання петель на опору(Р4);
- відривання (повне або часткове) площадки адгезії(Р5);
- зрушення механічної ланки та зміна координат точки прив’язки екструдеру(Р6);
- перегрів драйверів крокових двигунів та втрата точки прив’язки до системи координат(Р7);
- відімкнення електроенергії(Р8);
- мережеві перешкоди(Р9);
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- оновлення програмних засобів при роботі із підімкненим ПЕОМ(Р10);
- дефекти філаменту та його обривання(Р11);
- утворення пробки в екструдері внаслідок перезакалювання або недогріву хот-енду(Р12);
- недоекструзія (внаслідок зміни умов друку)(Р13);
- температурний вплив зовнішнього середовища(Р14);
- зношування сопла понад критичний розмір(Р15).
Причини виникнення відмов мають різну природу. Частина з них має раптовий прояв (наприклад,
вихід із ладу резистивних датчиків температури, вимкнення електрики тощо), частина – поступовий
(збільшення отвору сопла для екструзії, відшарування моделі з робочого столу. Однак для встановлення
закономірностей настання тих чи інших відмов необхідно опрацювати отриманий масив даних щодо прояву
відмов, які можуть бути усунені або нивільовані відповідними технічними засобами.
Таким чином, із вироблених моделей відповідність нормам точності (по 9-12 квалітету для розмірів
25,0…240,0 мм) та за параметром шорсткості поверхні за Ra 6,3 мкм) мали 52%, що на етапі відпрацювання
моделей і процесів є задовільним показником.
У подальшому, відсоток виходу годних параметрів мав тенденцію до зростання. Частість настання
відмов за причинами Р1 - Р15 відображено діаграмою рис 2. Із представлених результатів стає очевидним, що
максимальна кількість порушень нормального ходу процесу пов’язане із порушенням адгезії на площадці
початкового формування виробу.
Проблема початкового фіксування моделі при виготовленні була і залишається однією із найбільш
актуальних[2].Зазвичай навіть неповне відшарування початкових укладок моделі призводить до похибок
форми, і, як правило, завершується вибраковкою деталі.

Рисунок 1 – Пластик, армований вуглецевим
рубленим волокном, орієнтованим спеціальними
засобами у розплаві перед екструзією

Рисунок 2 – Порівняльна діаграма частості відмов
процесу 3-Dдруку

Саме тому вибір засобів початкової фіксації об’єктів є основою для надійного відтворення особливо
деталей, що вимагають значного часу для прототипування.
Cтабільність електропостачання та відсутність мережевих перешкод і збурень також безпосередньо
впливають на якість і надійність друку. Нами установлено, що досить часто саме збурення мережі, а також
різкий перепад напруги може викликати певні порушення ходу процесу друку і призвести до пропуску кроків
приводних двигунів.

а)
б)
Рисунок 3 – Деформована пласка деталь (а), отримана без засобів компенсації напружень (100%
заповнення) та годна деталь із компенсуючи ми елементами на столі принтеру (б)
Іншим важливим висновком є висновок про неможливість простого копіювання форми виробів із
металу засобами 3-Dдруку. Оскільки укладання матеріалу є досить складним термічним процесом, що залежить
від багатьох факторів, готовий виріб може мати значні термічні залишкові напруження. Впливає на такі
напруження і кількість екструдованого пластику, і відхилення навіть у долю відсотка при друкуванні виробів
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вагою понад 50 г може призводити до значних незворотних деформацій виробу. Як наслідок, виріб
відшаровується від основи і нормальний хід технологічного процесу порушується. Відшарування веде не тільки
до дефектів форми, а і до зміни умов виклала дання, отже, міцність починає значно знижуватися, а готовий
виріб має меншу щільність.
Нами показано, що подібні дефекти усуваються введенням спеціальних баластних елементів, які після
оброблення механічно видаляються.
Таким чином, забезпечення фізико-механічних властивостей відповідальних виробів, отриманих
засобами 3-D друку із конструкційних полімерних армованих матеріалів вбачається у розробці системи
прийомів і методів укладання пластику традиційними екструзій ними головками, що охоплюють питання
визначення форми виробу, наявності компенсаторів та вибору відповідного пластику.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗГИНАННЯ ГОФРОВАНОГО ЛИСТА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ
КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Кох А.К., аспірант
Донбаська державна машинобудівна академія
У наявних на сьогодні роботах (патентах) [1-4], наведено схему процесу випрямлення гофрованого
листа. Математичним моделюванням розглядається задача деформування плоского листа, або формування
фасонних профілів, що вимагає подальшого вдосконалення процесу моделювання розкочування.
Метою роботи є розробка математичного моделювання розрахунку енергосилових параметрів процесу
розгинання гофрованого листа в прямий. Випрямлення листа гофрованої форми відбувається валками між
якими буде випрямлятися заготівка, розводиться, гофрований лист подається в зазор між валками. Далі
відбувається вигин заготівки за рахунок того, що зазор між валками зменшується, заготівка поступово
випрямляється в рівну лінію.
Запишемо статистичні рівняння сил відносно вісі x та y сили які діють при випрямленні гофровано
листа вигином, схема розподілу сил приведена на (рис. 1):

Рисунок 1–Розподіл сил при випрямленні гофрованого листа вигином
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Визначимо зусилля, необхідне для розгинання гофрованого листа в прямий:
Згинаюча напруга:
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– плече вигину;
товщина заготівки;
– границя текучості матеріалу;
– величина, рівна довжині дуги контакту валка із заготівкою при обтисненні

Виразимо з формули (3) зусилля, необхідне для розгинання одної гофри:

F
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(6)

Визначимо зусилля, необхідне для розгинання всіх гофр:

F  F  n ,

(7)

де
кількість гофр,
Одержання широкополосних виробів за рахунок збільшення поверхні охолодження заготівки, що
відливається беззупинно. Це відбувається в результаті того, що валки між якими тече й кристалізується метал
виконується не плоскими, як у випадку одержання стандартних тонкослябових виробів, а певного
гороподібного профілю, завдяки якому й відбувається збільшення охолоджуваної поверхні одержуваного
виробу. Вихідною заготовкою для проведення експериментальних розрахунків, є смуга з задоною довжиною і
товщиною.
На основі вище приведених формул буди проведені розрахунки в системі симуляції Solid Edge ST4, яка
має ліцензією для ознайомлення з навчальною метою, або для домашньої мети випрямлення гофрованого листа
за наступними вхідними даними:
R1  7 мм, R2  R1  h , b  20 мм, Н  112,5 мм,   90º,   180º, F1  390 Н, F2  208 Н,
матеріал: Сталь3кп.
Результати деформації: загальне переміщення - 9,64e-005 мм; напруження - 0,0573 МПа; максимальний
розрахунковий запас міцності по напруженню - 2 .

Рисунок 2 – Вигляд результатів реальної деформації в одиницях моделі виконання процесів
моделювання в Solid Edge ST4
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про вплив на величину площі охолоджувальної
поверхні таких параметрів як кількість гофр на заданій довжині, величина внутрішнього й зовнішнього радіусів
і кута нахилу гофр стосовно плоскої заготівки такої ж довжини, можна сказати що:
зі збільшенням числа гофр площа перерізу заготівки зменшується, так як стає менше прямолінійних
частин. Максимальна величина площі перерізу досягається при кількості гофр рівній п’яти;
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зі збільшенням зовнішнього та внутрішнього радіуса вершин гофр площа перерізу заготовки
зменшується;
зі збільшенням кута нахилу гофр від 30 до 60 градусів величина площі перерізу значно
збільшується.
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СЕКЦІЯ № VІІ
БУДІВНИЦТВО. ЗЕМЛЕУСТРІЙ. ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ
Брайко А.Г., студ., Хохлов О.Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
При будівництві або реконструкції будівель і споруд необхідно контролювати різні геометричні
параметри. Зазначений контроль виконується геодезичними методами. У більшості випадків контроль
виконується безпосередніми вимірюваннями. Але можуть виникнути ситуації коли безпосередні вимірювання
виконати не можливо і необхідно використовувати не стандартні методи.
Розробці таких методів присвячено багато робіт науковців, наприклад [1, 2]. Але все передбачити
неможливо.
Розглянемо типову ситуацію. При реконструкції багатоповерхового житлового будинку, перед
монтажем додаткового мансардного поверху, виникає необхідність контролю планових геометричних
параметрів для перевірки прямокутності будівлі. Спосіб визначення довжин діагоналей для простої ситуації,
тобто якщо є можливість встановлення вимірювального приладу на точку, з якої можливе безпосереднє
візування всіх необхідних для контролю точок (кутів будівлі), описаний у [3].
Другий варіант – не має можливості візування точок 1 – 4 з однієї станції. У цьому випадку на
монтажному горизонті розбивається зйомочне обґрунтування у вигляді замкненого теодолітного ходу (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема зйомочного обґрунтування

Рисунок 2 – Схема другого варіанту зйомки

Механізм визначення діагоналей D1 і D2 за другим варіантом такий самий, що і в першому варіанті [3].
Точку Ст1 вибирають таким чином, щоб був безпосередній візуальний контакт з точкою 1 (вісь Х умовної
системи координат) і так само призначаються умовні координати ХСт1 і YСт1. Потім прокладається теодолітний
хід, вимірюються кути γ1 і β1 – β6, а також відстані s1 – s6. Проводиться ув’язка ходу за загальною методикою.
Умовний дирекційний кут лінії s1 співпадає з кутом γ1. У подальшому визначаються кути ліній s2 – s6 за
формулами:
 i   i 1  180°   i,пр ,
(1)

 i   i 1  180°   i, лів ,

(2)

де βі,пр, βі,лів – відповідно праві і ліві внутрішні кути теодолітного ходу.
Далі, за формулами (1 – 4) [3], розраховуються координати точок теодолітного ходу Ст2 – Ст6. При
використанні формул 3 і 4 [3] величина di замінюється величиною si. Таким чином створюється зйомочне
обґрунтування на монтажному горизонті.
З точок зйомочного обґрунтування візуються кутові точки 2–4 (рис. 2). З точки Ст3 візується точка 2, з
точки Ст4 – точка 3, з точки Ст5 – 4 і знімаються кути γ2 – γ4, а також вимірюються довжини ліній d1 – d4. За
формулами (1 і 2) визначаються дирекційні кути ліній d2 – d4, при чому, дирекційний кут лінії d1 дорівнює
0°00'00". У формулах (1 і 2) використовуються значення кутів γ2 – γ4. Згідно схеми, що наведена на рис. 2,
використовується формула (2), тому що, у даному випадку, виміряні кути ліві по ходу. Після визначення
довжин і дирекційних кутів розраховуються координати кутових точок 1 – 4 і довжини діагоналей [3].
Наведений спосіб дозволяє швидко і з необхідною точністю визначити довжини діагоналей більшості
прямокутних об’єктів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Данко О.М., студ., Хохлов О.Г., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
З прийняттям Земельного кодексу [1], в Україні було введено три форми власності на землю: державна,
колективна і приватна. З цього часу почався процес приватизації, як забудованих земель, так і
сільськогосподарських угідь. Для сільськогосподарських земель, на першому етапі, були проведені роботи по
роздержавленню, тобто були визначені землі, що залишаються у державній власності (землі запасу, резервний
фонд) і землі, що підлягають подальшій приватизації. Останні землі були передані у колективну власність. У
подальшому, були визначені особи, що мають право на земельну частку (пай). Для надання земельної частки
(паю) у приватну власність були розроблені схеми розпаювання земель та робоча документація по виносу паїв у
натуру. Після виносу у натуру, земельні частки (паї) були передані у приватну власність громадянам.
З цього часу колективна власність на землю, як така, припинила існування. Тому, з прийняттям нової
редакції Земельного кодексу [2], були встановлені наступні форми власності на землю: державна, комунальна і
приватна.
Таким чином, в Україні почався процес формування ринку сільськогосподарських земель. Але,
Верховна Рада України (ВРУ), постановою [3], ввела мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який
діє і на сьогоднішній день (продовження дії мораторію подальшими постановами ВРУ).
Таке обмеження права розпоряджатися власною земельною ділянкою унеможливлює формування
вільного ринку сільськогосподарських земель.
Питання доречності введення вільного ринку сільськогосподарських земель в Україні є досить складне
і викликає доволі багато суперечок. Тому, у даній роботі, не будемо розглядати це питання, а розглянемо один
із елементів формування ринку сільськогосподарських земель – встановлення її ринкової вартості.
Методика експертної (ринкової) оцінки земель розроблена і затверджена постановою Кабінету
Міністрів України (КМУ) [4]. Але викликають деякі питання до методики оцінки земель
сільськогосподарського призначення, а саме, який показник покладений в основу оцінки.
Землі сільськогосподарського призначення виступають у якості засобу виробництва. Тому в основу
оцінки пропонується покладати урожайність сільськогосподарських культур. Але, яку саме урожайність? У
більшості випадків, наприклад і у методиці, що затверджена КМУ, покладають середню урожайність.
Урожайність, це такий показник, який залежить від багатьох факторів: якість землі, кліматичні умови,
технологія вирощування тощо [5]. Таким чином, якщо не враховувати обставини непереборної сили, наприклад,
стихійне лихо, несприятливі погодні умови та інше, урожайність дуже сильно залежить від людського фактору.
Таким чином, при експертній оцінці сільськогосподарських земель необхідно, якомога сильніше
виключити вплив людського фактору. Середня (типова) урожайність затвердженої методики [4] не може бути
використана в такому показникові. Якщо, керівник господарства малодосвідчений фахівець то й урожайність
буде низькою. Низька урожайність може бути на землях у яких великий вміст органічних речовин та якісний
склад, так і навпаки висока урожайність може бути в ґрунтах з низьким складом гумусу та з малим вмістом
мінералів й речовин. Тому доцільно використовувати максимальну можливу урожайність зернових культур на
еталонних ґрунтах. У якості еталонних ґрунтів можна брати ґрунти місцевих селекційних станцій. В
подальшому саму грошову оцінку коригувати на фактичні ґрунти, введення поправочних коефіцієнтів на
різницю таксономічних показників. Ці показники визначають: вміст гумусу в орному шарі, кислотність ґрунтів,
вміст глини, вміст калію та фосфору в ґрунтовому шарі.
Такий підхід максимально виключає неосвідченність працівника. Тому ціна землі буде зростати, якщо
ринкова вартість буде більша. За допомогою цього можна буде отримати кредити на іпотечних умовах і взагалі
підвищити рівень підприємств.
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О ДОСТОИНСТВАХ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
Ишамятова И.Х., аспирант, Хаметов Т.И., д.э.н., проф.
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС)
Прогнозирование эффективного управления земельными ресурсами и объектами недвижимости, а
также принятие управленческих решений по рациональному использованию земельных участков и иной
недвижимости на территории всей страны напрямую зависит от достоверности и оперативности поступления
соответствующих сведений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
Функционирование в России с 1 января 2017 года системы ЕГРН, объединившая информационные
системы Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним кардинально меняет инфраструктуру Росреестра. Позволяет повысить достоверность
сведений в текстовой и графической формах за счёт сокращения поступающей и выдаваемой документации,
повторяемости данных и исключения неточностей, недочётов и т.п. На основе ЕГРН достигается создание
единой учётной системы, концентрирующей в себе ресурсоёмкость при предоставлении государственных
услуг. Наряду с этим, повышается единая налогооблагаемая база на объекты недвижимости, упрощается
порядок кадастрового учёта (кадастровый учёт и государственная регистрация прав на недвижимое имущество
объединены в единую электронную систему). Регистрация недвижимости занимает минимальные сроки, при
этом подача документов предусматривается как в любом Многофункциональном центре города или филиале
«Росреестра», так и через электронный портал государственных услуг или заказным письмом по почте на адрес
учреждения «Росреестра».
ЕГРН ведется только в электронном виде и его данные нельзя будет удалять или изъять. В сфере
кадастровой деятельности ЕГРН стал выполнять функции архива. Так как ведение ЕГРН осуществляется в
электронном виде, государственные услуги тоже выполняются, в основном, в электронном виде.
Электронное ведение ЕГРН позволяет значительно сократить время процедуры регистрации
недвижимого имущества и сделок с ним.
До первого января 2017 года не была предусмотрена одновременное осуществление учета и
государственной регистрации.
Учет и государственная регистрация будут проводиться одновременно в следующих случаях:
– создание объекта недвижимости (за исключением ситуаций, когда кадастровый учет можно
осуществить без одновременной государственной регистрации прав);
– образование объекта недвижимости (кроме случая изъятия земельного участка или
расположенной на нем недвижимости для государственных и муниципальных нужд);
– прекращение существования объекта недвижимости, права на который зарегистрированы в
ЕГРН;
– образование или прекращение существования части объекта, на которую распространены
ограничения прав и обременения объекта, подлежащие государственной регистрации [1].
Законом установлены случаи, когда права на объекты недвижимости, сведения о которых имеются в
ЕГРН, будут регистрироваться без проведения одновременного кадастрового учета. К их числу относятся,
например, государственная регистрация перехода права собственности, подтверждение ранее возникших прав.
В Законе также определены исключительные ситуации, при которых кадастровый учет осуществляется
без одновременного проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Такое
проведение учета возможно, в частности, в следующих случаях:
– создание объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капстроительства в
эксплуатацию, которое представлено органом государственной власти, местного самоуправления или
корпорацией «Росатом» в порядке межведомственного взаимодействия;
– прекращение существования объекта, права на который не зарегистрированы в ЕГРН;
– изменение основных характеристик объекта.
Ведение ЕГРН в электронном виде, а также одновременное осуществление учета и государственной
регистрации существенно сократило сроки получения услуг Росреестра.
117

Так, до 1 января 2017 года срок постановки объекта недвижимости на кадастровый учет составлял 18
календарных дней, а после изменений сроки регистрации прав на недвижимость и постановки на кадастровый
учет значительно сократились и составляют:
 5 рабочих дней для постановки на учет;
 7 рабочих дней для гос. регистрации прав собственности;
 10 рабочих дней для одновременной регистрации и учета. Для получения одной из услуг,
например, регистрации прав потребуется не более 7 дней. Одновременные постановка на кадастровый учет и
регистрация прав занимает 10 рабочих дней.
Для защиты от действий мошенников у собственника недвижимости есть право в любой момент
подать в Росреестр заявление о внесении в ЕГРН записи, запрещающей проведение от его имени и без его
личного присутствия действий с недвижимостью, а также не производить сделки в других регионах. Такая
запись дает регистраторам право отказать в сделке с недвижимостью даже человеку, который представит
доверенность, выданную собственником. Появилась возможность обратиться в многофункциональный центр
"Мои документы", при этом срок получения услуги увеличится всего на два дня. Выписку из ЕГРН можно
получить в любом регионе России. Например, чтобы подать документы на регистрацию прав собственности,
находящейся в другом населенном пункте, достаточно обратиться в офис Росреестра любого города России. По
итогам 10 дней работы по новому законодательству в Росреестре приняли более полутора миллионов запросов
и заявлений на получение сведений из ЕГРН, в том числе на регистрацию прав и постановку на кадастровый
учет. Закон предусматривает, что сведения в ЕГРН будут вноситься в том числе в порядке межведомственного
взаимодействия. Обязанность направлять необходимые для учета и государственной регистрации документы в
таком порядке установлена для органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов и
нотариусов при принятии ими решений (актов)
Наряду с отмеченными достоинствами информационной системы ЕГРН её реализация на практике
показала и отдельные важные недочёты, влияние которых необходимо устранить или свести до минимума.
Например, закон о государственной регистрации недвижимости [1] предоставляет возможность собственнику
объекта недвижимости запрещать осуществлять регистрационные действия в отношении данной
недвижимости. Однако эта норма не защищает имущество собственника, в случае, когда злоумышленник
произвел хищение его вместе с правоустанавливающими документами или представил на имя владельца
данной недвижимости поддельный паспорт.
Таким образом несмотря на отмеченные достоинства Единого государственного реестра недвижимости
новая информационная системы на практике имеет важные недочеты, влияние которых необходимо устранить
или свести до минимума.
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ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ КАР’ЄРНО-ВІДВАЛЬНИХ ЛАНДШАФТІВ
Івко А.В.., учень
Кременчуцький НВК «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – ліцей» № 4
Міхно П.Б., к.т.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проблема покращення навколишнього середовища, зокрема використання порушених ландшафтів,
була й залишається надзвичайно важливою, особливо для промислових регіонів.
Гірничопромислові комплекси змінюють або повністю знищують існуючі до втручання людини
природно-територіальні комплекси шляхом складування (утворення відвалів) або вилучення в їхніх межах
значних мас гірських порід, що є основною передумовою відповідного ландшафтоутворення.
У регіонах видобутку корисних копалин докорінно змінені всі компоненти природного середовища,
формуються специфічні, збіднені і менш стійкі (порівняно з природними) гірничопромислові ландшафти з
диференційованою, контрастною і динамічною структурою.
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Сформовані антропогенні ландшафти чинять негативний вплив на навколишнє середовище,
обумовлюючи ланцюг незворотних і згубних наслідків, які впливають також на умови життя та діяльності
населення. Водночас, розробка залізорудних родовищ значними гірничодобувними підприємствами призводить
і до позитивних наслідків, таких як: створення інженерних об’єктів, відповідної дорожньої мережі та іншої
промислової інфраструктури, яку після відпрацювання порушених територій можна перепрофілювати у інше
промислове виробництво.
У зв’язку із цим постає проблема раціонального відтворення порушених кар’єрно-відвальних
ландшафтів після промислового використання. Передумовами проблеми є складність вибору такого напряму їх
подальшого використання, який забезпечував би суттєвий економічний і соціальний ефект із дотриманням
екологічних вимог щодо охорони навколишнього середовища (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема дослідження кар’єрно-відвальних ландшафтів
За класифікацією антропогенних ландшафтів Ф.М. Мількова (1973, 1990 р.) клас промислових
ландшафтів містить підклас гірничопромислових ландшафтів.
Кар’єрно-відвальний тип гірничопромислового ландшафту [1] поділяється на типи місцевості:
оголений кар’єрно-відвальний; терикони; кар’єрно-відвальні пустоші; озерно-пагорбовий, оголено-пустельний;
кам’янистий бедленд; гідровідвали.
Відповідно до виду подальшого господарського використання розрізняють наступні рекультивовані
типи місцевості кар’єрно-відвального ландшафту:
1) пасовищний рекультивований тип місцевості, сформований шляхом створення на рекультивованому
відвалі пасовища;
2) лісовий рекультивований тип місцевості, утворений залісненням відвалів переважно місцевими
деревними породами;
3) польовий рекультивований тип місцевості, утворений внаслідок рекультивації відвалів під ріллю із
вирівнюванням поверхні, нанесенням родючого шару ґрунту і застосуванням меліоративних сівозмін;
4) рекультивований озерно-парковий тип місцевості, сформований залісненням відвалів і створенням
штучних водоймищ у кар’єрах.
Схема раціональної трансформації ландшафтів в результаті гірничодобувних робіт наведена на рис. 2.
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Рисунок 2 – Схема процесу відтворення порушених ландшафтів
Збалансований розвиток рекультивованих земель передбачає правильний вибір виду використання,
адаптованого до наявних умов.
У більшості випадків за своїми параметрами порушена земельна ділянка в цілому придатна для
декількох різних варіантів подальшого використання. Правильний вибір напряму рекультивації повинен
передбачати єдину мету – раціональне господарське використання порушених земель.
Визначальним критерієм вибору, зазвичай, є екологічний, який передбачає необхідність усунення
негативного впливу на навколишнє середовище та попередження негативних проявів у майбутньому.
Враховуючи значні площі кар’єрно-відвальних ландшафтів, необхідно розглядати також економічний
критерій (можливість отримання значного економічного ефекту від рекультивації, наприклад, при повторному
промисловому використанні порушених земель або формуванні великих масивів орних рекультивованих
земель) та соціальний (забезпечення потреб територіальних громад, наприклад, у новій житловій забудові,
землях рекреаційного, оздоровчого призначення тощо).
Тому в кожному окремому випадку необхідно визначати:
1) перелік можливих напрямів рекультивації, до яких відпрацьовані землі придатні за своїми
параметрами;
2) пріоритетний критерій вибору за наявних локальних умов або універсальний критерій;
3) пріоритетний напрям рекультивації за обраного критерію.
На основі аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду рекультивації порушених ландшафтів [2-4], з
метою окультурення та використання кар’єрно-відвальних ландшафтів залізорудних гірничо-збагачувальних
комбінатів після відпрацювання можна визначити такі можливі заходи:
 сільськогосподарську рекультивацію;
 освоєння відпрацьованої території для будівництва інших промислових об’єктів;
 озеленення відвалів з метою створення захисних насаджень лісогосподарського цільового
призначення рекультивації;
 створення складських зон з частковим заглибленням в масив відвалу;
 відтворення порушених ландшафтів у об’єкти історико-культурного призначення, зокрема, для
індустріального туризму;
 створення ландшафтних заказників для збереження та відтворення біорізноманіття;
 створення об’єктів садово-паркової архітектури, промислової ботаніки;
 створення зон відпочинку зі спортивним ухилом;
 створення культурно-розважальних майданчиків для проведення масових акцій та інших об’єктів
рекреаційного призначення.
В умовах розвитку гірничодобувної промисловості в Україні, зокрема, видобування залізної руди в
Полтавській області, найбільш екологічно виправданим є озеленення відвалів та бортів кар’єрів для створення
захисних насаджень лісогосподарського та природоохоронного цільового призначення рекультивації.
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ДОЛИННО-РЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОВОЛЖЬЯ
Мельникова К.О., студ., Кульденова Е.Л., студ., Чурсин А.И., к.г.н., доц.
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС)
Город и природа тесно взаимодействуют между собой. Это взаимодействие, как правило, достигается
различными средствами, в том числе и градостроительными. Создание экологического каркаса как раз-таки
относится к градостроительным средствам. А важным элементом экологического каркаса являются долины рек.
Каждая река протекает по выработанной ею долине. Долина и река образуют единый долинно-речной
ландшафтный комплекс.
Начнем с того, что долины рек – это сложные системы разнообразных природных комплексов. Можно
сказать, что это углубления, где протекает сама река. Долина состоит из русла, поймы и, конечно же, речных
террас. Русло, это часть долины, которая заполнена водой при низком уровне. Пойма – это всем известные
половодья и паводки. А вот речные террасы – это ступенчатые формы рельефа, протягивающиеся вдоль
склонов речной долины.
Поволжье – это территория, прилегающая к течению Волги. Многие реки Поволжья имеют
асимметрию речных долин – левый берег пологий, правый – крутой; некоторые реки зимой промерзают до дна,
а летом пересыхают. Все реки Поволжья относятся к одному климатическому типу – преимущественно
снегового питания с весенним половодьем.
Самой главной рекой Поволжья является Волга. Ее длина составляет 3531 км. Она протекает через
тайгу, смешанные леса на севере; лесостепь и степь в центре; полупустыня и пустыня на юге , а также имеет
множество притоков. Правый берег Волги южнее Волгограда имеет довольно извилистую форму, называемую
излучинами (рис. 1).

Рисунок 1 – Правый берег р. Волги
У некоторых рек может происходить изменения русла, но это если изгиб водотока слишком сильный и
река очень быстрая и бурная. Но может произойти и самовольное изменение русла реки, под влияние различной
деятельности человека. Так, например, в 1958 году русло реки Волги изменили строители гидроэлектростанции
и река потекла в новом направлении.
Очень интересно, что на территории Поволжья имеются водопады. Правда маленькие, но они есть. Так,
в Саратовской области, буквально в нескольких километров от великой реки Волге, открывается красивый
пейзаж. Водопад берёт начало из родников, а река, которая вытекает из этих родников, называется Еланка и
впадает в Волгу.
Половодье – высокий и длительный подъем уровня воды в реке. Половодье реки Волга вызвано
весенним таянием снега на равнинах (рис. 2). Летом и зимой чаще всего наблюдается межень, при которой
именно грунтовые воды позволяют Волге оставаться в целости. Межень преобладании подземного питания.

Рисунок 2 – Половодье Волги
Реки могут образовывать огромные петли. Так например у реки Камы, притока Волги, изгиб
обусловлен влиянием оледенений, определивших перестройку речной сети (рис. 3).
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Рисунок 3 – Река Кама
Очень интересно, что в речных долинах чем сложнее, тем богаче флора и фауна.
Здесь живут речной бобр, выдра, норка, темная полевка, серый журавль и кулик-сорока, орланбелохвост и береговая ласточка. Кроме того, здесь проживают амфибии.
В то же время речные долины играют роль эколого-географических желобов. Так, например, в долинах
рек Волги, Дона, Оки с севера на юг устремляются таежные группировки флоры: сосновые боры, ельники .
Одной из острых проблем долинно-речных комплексов является утрачивание такого ценного свойства
как биогеоценозов, из-за загрязнения человеком этих комплексов. Решить данную проблемы можно
внедрением Генеральных планов. В дальнейшем это позволит дать комплексную и экологическую оценку
ландшафтному объекту.
На территории Поволжья проводятся биологическая очистка поверхностного стока в водоёмах долин .
В заключение можно сказать, что долинно-речные комплексы на территории Поволжья, да и в целом в
мире, имеют очень много особенностей, как и ландшафтные, так и экологические. И человек не должен
вмешиваться в природу, разве что с хорошей стороны. А это значит, что следить за экологическим состоянием
рек, берегов. Ведь вода – это часть человека и играет огромную роль в природе.
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СТВОРЕННЯ САЙТУ З ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ АБІТУРІЄНТАМ, СТУДЕНТАМ ТА
ВИПУСКНИКАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕЛЕУСТРІЙ»
Петренко І.С., студ., Шелковська І.М., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Оскільки після того як прикінцевими положеннями Закону України «Про вищу освіту» [1] зі статті 53
Закону «Про освіту» [2] виключено норму, в якій зазначалося, що випускники навчальних закладів, які здобули
освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і забов’язані відпрацювати за
направленням і в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Також під час спілкування із
випускниками даної спеціальності стало зрозумілим, що вони не знають куди йти працювати, а майбутнім
абітурієнтам взагалі майже не відомо про геодезію та землеустрій.
До того ж, зважаючи на постійно зростаюче безробіття серед молоді, за даними досліджень
Дериховської В.І. у 2015 році найбільша питома вага серед загальної кількості безробітних припадала саме на
молодь у віці від 15 до 24 (22,4 %) та від 25 до 29 (11,2 %) [3]. Разом з тим у статті Метешкіна К.О. та
Поморцевої О.Є. «Досвід використання WEB-технологій у інтерактивній рекламі освітніх послуг» йдеться про
те, що у сфері освіти зараз наявні основні закони економіки, а саме закони попиту і пропозиції, вартості і
конкуренції. Одним із дієвих механізмів конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг є реклама [4].
Тому було вирішено створити власний сайт для популяризації спеціальності геодезія та землеустрій, а
також вищої освіти загалом. Web-портал носить назву «Геодопомога – допомога абітурієнтам, студентам,
випускникам навчальних закладів» [5]. Сайт виконано у стилі «блог», де автор сайту періодично додає та
оновлює інформацію. Загалом сайт складається із двох сторінок: «Блог» (головна сторінка сайту) та
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«Документи». Також для цього сайту доступне мобільне подання. Зовнішній вигляд якого показано на рисунках
1 і 2.

Рисунок 1 – Вид головної сторінки сайту

Рисунок 2 – Вигляд мобільного подання сайту
Сам сайт створено на платформі WIX [6], на якій присутні комерційні та безкоштовні бізнес-плани
створення сайтів. Наш сайт є прикладом безкоштовного бізнес-плану.
Отже, можна сподіватись, що за допомогою таких сайтів абітурієнти зможуть детальніше вивчити
спеціальність на якій вони хочуть навчатись, а студенти і випускники зможуть знайти собі роботу.
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ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ ЯК СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ
МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Набойщикова В.О., студ., Козарь В.І., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальність моніторингу земель обумовлена перевищенням екологічно допустимих впливів на землю
і, як наслідок, існуванням реальної загрози повного виснаження і забруднення земель. Моніторинг земель є
частиною державного екологічного моніторингу. Це система спостережень, оцінки і прогнозування,
спрямованих на отримання достовірної інформації про використання і стан земель, їх кількісні і якісні
характеристики, про стан родючості ґрунтів [1].
Землі міст мають свої специфічні особливості порівняно з землями взагалі. Це викликано різноманіттям
цілей, для яких вони використовуються, і полягає у меншому розмірі міських землекористувань як об'єктів
спостереження і оцінки, більшій просторовій концентрації об'єктів нерухомості та більш високих вимогах до
точності визначення їх меж і площ [2].
Спостереження за міськими землями потрібне для своєчасного виявлення, оцінки і прогнозу змін їх
стану через антропогенні впливи, вироблення рекомендацій по попередженню і усуненню наслідків негативних
процесів, інформаційного забезпечення ведення державного земельного кадастру, здійснення державного
контролю за використанням і охороною земель. Об'єктом моніторингу земель міста є весь міський земельний
фонд (з урахуванням надземних і підземних територій) незалежно від форм власності, цільового призначення та
характеру використання земель [2]. Якщо землі міста розглядати як об'єкт управління, то кінцевою метою
моніторингу земель є отримання, постійна актуалізація та обробка інформації для прийняття управлінського
рішення.
Враховуючи, що земля у містах є просторово-операційним базисом для розміщення різноманітних
об'єктів житлового, промислового, культурно-побутового і іншого призначення, важливим аспектом оцінки
міських земель є характеристика їх інженерно-будівельного стану. При цьому розглядається «фізична»
можливість будівництва на певній ділянці міста конкретної будівлі, споруди або комунікації при сучасному
рівні будівельної техніки. Правові аспекти, взаємодія споруд з міським середовищем у даному контексті не
обговорюються.
Як критерії оцінки інженерно-будівельного стану земель приймають показники, що характеризують
зручність території для забудови, зокрема, рельєф, стан геологічного середовища, небезпечні інженерногеологічні процеси [3]. Чинні будівельні норми вимагають враховувати на різних стадіях проектування і
будівництва досить велику кількість показників: абсолютна і відносна висота, розчленованість території, ухил
поверхні, фізико-механічні властивості ґрунтів, рівень та агресивність ґрунтових вод, імовірність і висота
підтоплення ґрунтовими водами, рівень забруднення земель, наявність вібраційного поля тощо. До найбільш
небезпечних інженерно-геологічних процесів відносять зсувні і ерозійні, карстово-суфозійні та підтоплення.
Для отримання необхідної інформації при здійсненні моніторингу інженерно-будівельного стану міських
земель можуть використовуватись наземні зйомки і спостереження, у тому числі спеціальні з використанням
відповідних приладів, та дистанційне зондування. Ці методи відносять до макрометодів моніторингу земель.
Крім того, при визначенні показників, що характеризують інженерно-будівельний стан земель, застосовують
спеціальні методи, які називають мікрометодами. Їх кількість, звичайно, відповідає числу показників, що
визначаються.
Аналіз результатів раніше проведених досліджень та чинних нормативно-правових актів свідчить, що
моніторинг інженерно-будівельного стану міських земель доцільно проводити на двох рівнях: міському і
локальному. Міський рівень моніторингу охоплює спостереженнями всю територію міста з виділенням земель
окремих адміністративно-територіальних утворень, а локальний – землю під окремими об'єктами. На міському
рівні повинні бути створені і чергуватись відповідні цифрові картографічні моделі, що характеризують
інженерно-геологічну ситуацію території населеного пункту. На локальному рівні проводяться спостереження
за станом конкретного об’єкта та прилеглої території при новому будівництві та реконструкції або у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
Отже, детальна оцінка стану міських земель необхідна для прийняття правильних управлінських
рішень. Важливою складовою моніторингу міських земель є оцінка їх інженерно-будівельного стану, яку
доцільно проводити на міському і локальному рівнях. Великі обсяги територіально розподілених даних, які
обробляють в ході проведення моніторингу, вимагають застосування відповідних інформаційних технологій
для його здійснення.
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КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Територія України відзначається надзвичайно високими показниками сільськогосподарської освоєності
та розораності, що значно перевищує екологічно обґрунтовані межі. Нераціональне землекористування та
зниження родючості ґрунтів призводять до великих екологічних й економічних втрат, що зумовлює потребу
оптимізації структури та характеру функціонування систем землекористування та їх адаптації до конкретних
умов сільськогосподарського виробництва. Перспективним напрямком усунення зазначених проблем є перехід
до адаптивно-ландшафтного землеустрою.
Об’єкт дослідження знаходиться у центральній частини Козельщинського району Полтавської області
на території Михайликівської та Лутовинівської сільських рад.
Співвідношення земель за угіддями України в цілому, в її Полтавській області та Козельщинського
району зокрема відображають вищі ступені сільськогосподарської освоєності (88,5 %) та розораності (68,6 %)
території Козельщинського району (станом на 2015 рік) в порівнянні з обласними та державними показниками.
Водночас у цьому районі нижчі показники лісистості (4,2 %) і забезпеченості поверхневими водами (0,6 %).
Виконане порівняння агроландшафтів об’єкту дослідження з рекомендаціями щодо оптимального
співвідношення екосистем, питомої ваги кормових угідь у сільськогосподарських угіддях, лісосмуг у ріллі а
також оптимального співвідношення сільськогосподарських угідь та лісосмуг у агроландшафтах свідчить, що
значення наведених показників не відповідають рекомендованим оптимальним значенням.
Для отримання рекомендованих оптимальних співвідношень сільськогосподарських угідь і лісосмуг у
агроландшафтах необхідно змінити існуюче використання майже 6,4 % агроландшафтів Михайликівської
сільської ради та 17 % агроландшафтів Лутовинівської. За сучасних умов землекористувння і розподілу земель
за формами власності правові фактори (зокрема, приватна форма власності на землю) ускладнюють можливість
трансформації земель у наведених вище обсягах для формування оптимального співвідношення земельних
угідь у агроландшафтах. Крім цього, зазначені трансформації потребують значних обсягів фізичних і хімічних
меліорацій, та пов’язаних із цим витрат матеріальних і фінансових ресурсів.
Результати оцінки екологічного стану агроландшафтів об’єкту дослідження за методикою Третяка
відображають екологічно нестабільний стан території сільських рад та підвищений рівень антропогенного
навантаження. Результати розрахунку екологічної стабільності за методикою Козлова відображають кризовий
та катастрофічний екологічний стан агроландшафтів.
Передумовами застосування просторово-функціонального методу формування сталих агроландшафтів
є висновки з аналізу наукових досліджень щодо агроландшафтного землеустрою [1, 2], зокрема:
 рілля є системоутворюючим компонентом агроландшафту, сталість якого визначається отриманням
стабільної врожайності сільськогосподарських культур;
 врожай формується в результаті системної і тривалої взаємодії рослин, рельєфу, ґрунту,
агротехнології, клімату, при цьому вплив клімату є вирішальним;
 визначальними для забезпечення сталого агроландшафту характеристиками клімату є температура і
вологість повітря, кількість опадів, швидкість вітру;
 пом’якшенню погодних умов сприяє організація такого агроландшафту, обов’язковими
компонентами якого, окрім ріллі, будуть заліснені території та землі під водами, раціонально розміщені на
території агроландшафту.
Просторово-функціональний метод агроландшафтного землеустрою застосований для встановлення
земель, охоплених та неохоплених позитивним впливом від лісових та водних компонентів агроландшафту на
основі визначення просторової досяжності відповідного впливу на прилеглі орні землі. Проведено
оконтурювання існуючих компонентів екологічного каркасу. Для полезахисних лісосмуг досяжністю такого
впливу прийнято відстань 500 м. Для водних і лісових об’єктів прийнято відстань 1 км.
Для усунення наявної незадовільної ситуації з агроландшафтами об’єкту дослідження нами
запроектовано додаткові об’єкти екологічного каркасу (ліси), які за рахунок свого запроектованого
місцеположення можуть забезпечити необхідним позитивним впливом ті прилеглі орні землі, які цього
потребують. Здійснення відповідної трансформації потребує коригування лише 1,8 % та 1,1 % агроландшафтів
Михайликівської та Лутовинівської сільських рад відповідно.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ОСВОЄННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Скринник К.В., студ., Лашко С.П., к.г.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Головними джерелами життєздатності та процвітання будь-якої держави є належні їй земельні ресурси.
Наявність земельних ресурсів сприяє економічному розвитку регіонів світу.
Основними причинами погіршення стану земельних ресурсів є безпідставне залучення до використання
(у складі орних) деградованих і малопродуктивних земель (включаючи луки, пасовища та схили), порушення
ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту тощо. Факторами деградації земель і зниження їх продуктивності
є: ерозія ґрунтів (водна та вітрова); опустелювання територій; вторинне засолювання ґрунтів; токсикація
(забруднення) ґрунтів; техногенне руйнування ґрунтів через відкрите добування корисних копалин,
прокладання трубопроводів, проведення геологорозвідувальних робіт тощо.
Забезпеченість людства земельними ресурсами визначається світовим земельним фондом, який
становить 13,4 млрд. га. Поміж великих регіонів найбільшим земельним фондом володіють Африка (30 млн.
км2) і Азія (27,7 млн. км2), а найменшим земельним фондом – Європа (5,1 млн. км2) і Австралія з Океанією (8,5
млн. км2). Однак, якщо розглядати забезпеченість регіонів земельними ресурсами з розрахунку на душу
населення, то результат буде протилежним: на кожного жителя малонаселеної Австралії припадає 37 га землі
(максимальний показник), а на жителя Азії та Європи – близько 1 га.
Оброблювані землі (рілля, сади, парникові плантації) складають 11% світового земельного фонду.
Утім, лише третина з них є землями високої продуктивності. Майже 87% усієї площі суші (без Антарктиди)
мають ті чи інші природні обмеження для розвитку землеробства. Так, 11% загальної площі суші покриті
льодовиками, 17% – піддані низьким температурам, 19% – перебувають у сухому кліматі, 20% – розташовані на
схилах значної крутизни, 20% – характеризуються негативними властивостями ґрунту (10% ґрунтів – малої
потужності, 6% – з недостатньою кількістю поживних речовин, 4% – перезволожені).
Головною проблемою світового земельного фонду є деградація сільськогосподарських земель.
Новітні моделі охорони земельних ресурсів світу такі: Universal Soil Loss Equation, Pan-European Soil
Erosion Risk Assessment, EUROSEM, Morgan-Morgan-Finney, Thematic strategy for soil protection.
Universal Soil Loss Equation (USLE) – це універсальне рівняння втрат ґрунту, розроблене вченими
США. Застосовується в країнах світу як метод прогнозування середньорічної втрати грунту, викликаного
водною ерозією. У рівнянні враховують: індекс енергетичної ерозійності опадів; коефіцієнт ерозієздатності
ґрунту; топографічний фактор, як складова довжини та площі схилу; технологічний фактор управління
сільським господарством; фактори збереження ґрунту. USLE можуть бути використані на ділянках, що
знаходяться під загрозою зникнення лісових масивів, на пасовищах, будівельних майданчиках, видобутих
землях, відновлених землях, військових навчальних майданчиках, звалищах, сміттєзвалищах та інших землях,
де відбувається випадіння опадів та пов’язані з ними ерозійні процеси.
Pan-European Soil Erosion Risk Assessment (PESERA) – загальноєвропейська модель оцінки ризику
ерозії ґрунтів для широкомасштабного прогнозування. Полягає в кількісному визначенні ерозії ґрунту в окремі
зливи за допомогою рівняння транспортування осаду (враховує фактори топографії, наземного стоку та
властивості грунтів). Має потенціал для явного та раціонального реагування на зміни клімату або
землекористування в різних частинах Європи за багатьма сценаріями.
EUROSEM – європейська динамічно розподілена ерозійна модель ґрунту, що імітує ерозію ґрунту,
транспортування й осадження осаду в окремі зливи одночасно на сільськогосподарських полях і на суміжних
пониженнях рельєфу (водо- та осадконакопичувачах). Може бути застосована для плавних схилів полів,
поверхонь з меліоративними валами і поверхонь з меліоративними борознами.
Morgan-Morgan-Finney (MMF) – модель прогнозу щорічних втрат ґрунту водою. Дозволяє моделювати
показники ерозії ґрунту та потоки осадів у водозбірній зоні протягом декількох десятиліть або довше,
зберігаючи загальний опис процесів стоку й опадів. У моделі MMF оцінюються поверхневий стік і характер
перерозподілу осадів у сезонних кліматичних регіонах на поверхнях різної складності конфігурацій. Але ця
модель не передбачена для прогнозування надходження осаду з дренажних басейнів або визначення втрат
ґрунту від окремих злив.
Thematic strategy for soil protection – тематична стратегія захисту ґрунтів, що складається з повідомлень
та пропозицій Європейської Комісії до інших європейських інституцій (до Ради Європи, Європейського
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парламенту, Європейського економічного та соціального комітету, Комітету регіонів) щодо дотримання
рамкової директиви (європейського законодавства) про захист ґрунтів, а також оцінки впливу (економічної,
соціальної, екологічної). В окремі роки доповнюється звітом або доповіддю «Стан ґрунту в Європі» Спільного
дослідницького центру Європейської комісії про всеосяжний огляд сучасного розуміння процесів деградації
ґрунтових ресурсів. Тематична стратегія захисту ґрунтів не є законодавчою пропозицією, а тому не підлягає
офіційному процесу прийняття іншими установами. У той же час ці установи можуть висловити свою думку чи
прийняти резолюцію щодо отриманих повідомлень.
ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА
Чурсин А.И., к.г.н., доц.
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС)
На примере Пензенского района Пензенской области проведено зонирование территории на основе
результатов классификации земель по их пригодности для использования в сельском хозяйстве.
Используя откорректированный планово-картографический материал, проведена инвентаризация
земель сельскохозяйственного назначения во всех сельскохозяйственных организациях Пензенского района
района: ЗАО «Константиново», СПК «Широкополье», ЗАО «Петровский хлеб», ООО «Спектр», ООО
«Меркурий», Кондольский филиал ООО «Пенза Золотая Нива», ООО «Областной производственный
комбинат», ООО «Агроцентр», ООО «АгроПлатинум», СПК «Краснополье», крестьянско-фермерские
хозяйства, садовые товарищества.
В процессе инвентаризации установлена видовая и хозяйственная принадлежность угодий, их
культуртехническое состояние, характеристика мелиорированных земель, производственных центров и
качественное состояние угодий (степень зарастания, заболачивания, эрозионной опасности).
Используемый для автоматизации расчетов программный комплекс «Расчеты показателей зонирования
земель сельскохозяйственного назначения на основе их классификации по пригодности для использования в
сельском хозяйстве» позволяет сформировать шкалы классификации земель и провести их классификацию с
учетом двух-трех десятков различных характеристик почв, включая негативные свойства.
На основе анализа результатов расчетов проведено распределение площади сельскохозяйственных
организаций района по зонам в зависимости от их ценности.
Таблица 1 – Распределение сельскохозяйственных землепользований Пензенского района по зонам
Площадь сельскохозяйственных
Значение зернового
организаций
эквивалента, ц/га
Зоны
га
%
1 – «особо ценные» (III)
96 856, 34
34,3
38,0 – 42,0
2 – «средние и выше среднего» (I)
126 506,24
44,8
22,0 – 38,0
3 – «ниже среднего» (II)
60 711, 7
21,5
22,0 – 38,0
4 – «малопродуктивные»
–
–
менее 10,0
Итого:
282 380
100
Из таблицы следует, что самые большие площади сельскохозяйственных угодий приходятся на первую
(34,3 %) и вторую зоны (44,8 %).
Зона «малопродуктивных» земель отсутствует в представленном районе.
В результате расчетов зернового эквивалента и среднерайонного уровня зернового эквивалента (30,6
единиц) сформировались три территориальные зоны, по которым представлены предложения по
перспективному использованию.
Первая зона – «особо ценные» – сельскохозяйственные угодья представлены небольшими массивами
серых, светло серых и темно серых лесных почв с содержанием гумуса в пахотном горизонте около 2,7%,
тяжелого гранулометрического состава. Но большая часть угодий представляют собой черноземы
выщелоченные, черноземы типичные. Почвы, согласно вышеуказанной классификации отнесены ко второму и
третьему классам со значением зернового эквивалента 38,0–42,0 ц/га. Это лучшие по плодородию почвы
района. В качестве перспективного использования для сельскохозяйственного производства в данной зоне
возможно размещение любых сельскохозяйственных угодий.
Первая зона, указанная в таблице выше на чертеже занимает третье место и является наиболее
выгодной площадкой для выращивания сельскохозяйственных культур так как в основном представлена
черноземами выщелоченными, которые по своим характеристикам являются наиболее плодородными.
Содержание гумуса в данных почвах колеблется и меняется с глубиной залегания. Максимальное значение
127

может доходить до 3,82. Значительная часть выщелоченных черноземов принадлежит к многогумусным
черноземам, но на данной территории Пензенского района преобладают среднегумусные с среднемощным
гумусным горизонтом, с небольшими массивами малогумусных среднемощных черноземов.
Вторая зона – «средние и выше среднего» – зона района, в которую вошли аллювиальные дерновые,
серые, светло-серые, темно-серые лесные почвы, отнесенные к четвертому и пятому классам со значением
зернового эквивалента 22,0–38,0 ц/га. Они характеризуются небольшой гумусированностью по сравнению с
выщелоченными черноземами этого региона. По механическому составу почв преобладают глинистые, тяжелои среднесуглинистые. Мощность пахотного слоя с содержанием гумуса 1,5–2,5 % – 25 см.
Вторая зона по таблице является первой на чертеже. Занимает она второе место по причине больших
участков с аллювиальными дерновыми почвами, которые по рельефу залегания бывают в поймах рек, так же на
данном участке присутствуют смытые и намытые почвы оврагов и балок. Данные почвы склонны к
затоплению, характеризуются отсутствием признаков оглеения, слоистостью и частой неразвитостью
почвенных горизонтов.
В данной сельскохозяйственной зоне присутствуют серые, светло-серые и тёмно-серые лесные почвы, а
также как и в предыдущей зоне некоторую часть занимают выщелоченные черноземы. У данной зоны средние
показатели, но если предпринять меры по улучшению качества сельскохозяйственных угодий, то в скором
времени данный участок Пензенского района станет перспективным.
Третья зона – «ниже среднего» – сельскохозяйственные угодья представлены почвами, относящиеся к
шестому и седьмому классам со значением зернового эквивалента 22,0–38,0 ц/га. При сельскохозяйственном
использовании пригодны под размещение развитие всевозможных форм хозяйствования, развитие хозяйств по
переработке с/х продукции. Предоставляются под строительство прудов, организацию мини-заказников и
лесовосстановление.
Третьей зоне присвоено название «ниже среднего». Большей частью виной этого является
непосредственное прилегание к объекту «Леонидовка», в котором в сентябре 2015 года процесс уничтожения
химического оружия был закончен, но нужно еще долгое время чтобы очистить почву, воздух и воду от
продуктов авиационных химических боеприпасов, а в частности фосфорорганическими отравляющими
веществами, что составляет 17% от общего запаса химического оружия России.
Как утверждают средства массовой информации нужно 5 лет чтобы привести объект «Леонидовка» в
полностью безопасный для дальнейшей деятельности режим, но для почвы необходимы столетия для
восстановления плодородного слоя.
Все предложения по улучшению условий эксплуатации данных сельскохозяйственных зон
представлены в таблице 3.
Зонирование сельскохозяйственных территорий должно значительно оптимизировать использование
данных земель Пензенского района Пензенской области.
Размещение выделенных территориальных зон представлено на рисунке 1.
Проведенная группировка распределения площадей сельскохозяйственных угодий (рис. 4), пашни и
кормовых угодий по выделенным территориальным зонам свидетельствует о том, что лишь 44,8%
сельскохозяйственных угодий размещаются на наиболее плодородных почвах, включенных в состав 1(III)
территориальной зоны, что говорит о несоответствии размещения сельскохозяйственных угодий качественному
состоянию земель и их пригодности.
В
мероприятия
по
использования
земель
сельскохозяйственного назначения Пензенского района
Пензенской области на основе эколого-ландшафтного
подхода входит наиболее полная реализация функций по
планированию использования земель сельскохозяйственного
назначения в системе управления земельными ресурсами
страны, обеспечивается подготовкой и осуществлением
предпроектной землеустроительной документации к которой
относится схема землеустройства.
Изучение зарубежного и отечественного опыта
планирования использования земель сельскохозяйственного
назначения на эколого-ландшафтной основе, сложившихся
императивов
социально-экономического
развития
и
сельскохозяйственного
землепользования,
а
также
действующей
законодательной
практики
в
сфере
землеустройства
и
территориальному
планированию
позволили уточнить цели, задачи, принципы и методы
планирования использования земель сельскохозяйственного
Рисунок 1 – Зонирование земель
назначения на основе эколого-ландшафтного подхода, а
сельскохозяйственного назначения
также
дать
предложения
по
определению
Пензенского района Пензенской области
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сельскохозяйственных зон на территории Пензенского района Пензенской области.
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ВПЛИВ ВОДНИХ ТЕРИТОРІЙ НА АГРОЛАНДШАФТ
Волик А. М., студ., Василенко М.Г., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Позитивний вплив водних територій на агроландшафт характеризується випаровуванням вологи з
водної поверхні, яка в свою чергу регулює температурний режим та вологість повітря навколишньої території.
Відстань, на якій відчуваються такий вплив від водного об’єкту, переважно залежить від його розмірів та
характеру рельєфу навколишньої території, що позитивно впливає на територію яка прилягає до водного
обєкта.
Під випаровуваністю розуміють максимальну кількість вологи в міліметрах, яка може в даних
метеорологічних умовах випаруватися з водної поверхні за який-небудь проміжок часу[1].
Випаровування з водної поверхні залежить від розміру водойми, тому випаровування з невеликих
водойм активніше. Залежність швидкості випаровування від швидкості вітру пов’язана з турбулентною
дифузією пару, яка стає інтенсивніше в міру посилення вітру. Швидкість випаровування залежить не тільки від
метеорологічних факторів, а й від властивостей поверхні, що випаровує. На випаровування впливають
температура, вітер, атмосферний тиск, вологість, глибина води, тип ґрунту і вид ландшафту, а також форма
поверхні. Особливість випаровування в тому, що розрахунок поверхні може показати не тільки швидкість
охолодження рідини, а й те, наскільки швидко насититься вологою територія, розташована біля вологи. Отже,
випаровування приносить в атмосферу досить багато позитивних впливів таких як додаткове насичення повітря
водяними парами від водойми, локальною зміною температури повітряної маси та зростанням кількості
опадів[1,2].
В наш час для практичної оцінки випаровування з водойм запропоновані кілька методів розрахунку
випаровування, а саме: метод теплового балансу, масообміну, турбулентної дифузії, водного балансу,
гідрометеорологічний. Ці методи основані на використанні емпіричних та напівемпіричних формул. Дані
методи потребують великої кількості інформації про різні гідрометеорологічні величини, в зв’язку з не
можливістю мати таку інформацію, ці методи майже не використовуються на практиці. Тому на практиці
найчастіше використовують для розрахунку випаровування з водної поверхні емпіричні формули. У переважній
більшості випадків вони досить прості і, що найголовніше, засновані на використанні стандартної
гідрометеорологічної інформації[1]. Багато емпіричних формул для розрахунку значень випаровування вже
були отримані на основі методів енергетичного балансу, або методу перенесення маси. Однак більшість рівнянь
засновані на простому аеродинамічному рівнянні та на законі Дальтона, що враховує термодинамічні аспекти
випаровування. Слід зазначити, що надійність розрахунків за емпіричними формулами значно залежить від
надійності визначення елементів, які входять до них. Всі елементи, що входять в розрахункові формули,
повинні бути визначені для водної поверхні. Внаслідок того, що в більшості випадків така інформація відсутня,
при виконанні розрахунків за емпіричними формулами доводиться використовувати дані, які отримані на
метеостанціях, з наступним перерахунком цих даних на водойму. Перерахунок виконується зі стандартної
висоти флюгера, розміщеного на гідрометеорологічній станції висотою 10 м, на висоту 2 м від поверхні
об’єкта[1].
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де, ∆φ – збільшення вологості повітря водоймою, %; eгр – гранична пружність водяного пару у повітрі,
гПа; е – пружність водяного пару, гПа; М – емпіричний коефіцієнт; ω200 – середня швидкість вітру на висоті 200
см над водою, м/с; LB – ширина водойми в напрямку руху повітря, м; Lc – відстань переміщення вологого
повітря над сушею, м; D=2,110-5м/с – коефіцієнт дифузії водяної пари у повітрі; R=0,87 – при 50%
забезпеченості випаровування; τ – тривалість часу, за який визначається результат випаровування води з
водойми, год.
Для визначення кількості випаровування з водної поверхні були використані емпіричні формули для
отримання розрахункових значень потрібних для подальшого їх використання у формулі 1. Кількість
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випаровування розраховувалося за 5 місяців, а саме: квітень, травень, червень, липень, серпень. В ході були
виконанні розрахунки таких величин: середньої пружність водяних парів над водною поверхнею водойми на
висоті 200 см, тривалість перебування потоку повітря над водною поверхнею, був виконаний перерахунок
швидкості вітру з висоти флюгера 10 м (1000 см), на висоту 2 м (200 см) від водної поверхні. В результаті всіх
виконаних дій була отримана величина шару випаровування з водної поверхні за 5 місяців, яка становить
434,32 мм. Випаровування з водойми довжиною 1 км та при температурі 35º С становить 87 мм/год.
На даному етапі, отриманих результатів не досить, для чіткого висновку про те на яку відстань
поширюється волога. Для того щоб отримати відстань поширення вологи від водного об’єкта, потрібно у
формулу ввести коефіцієнт турбулентної дифузії. Для визначення коефіцієнта турбулентної дифузії
використаємо метод напівемпіричної теорії турбулентності (метод турбулентної дифузії), яка використовує
тільки дані по вертикальному розподілі метеоелементів в приземному шарі атмосфери. Тому для розрахунку
коефіцієнта може бути застосована розроблена німецьким ученим аеродинаміком Л. Прандтлем напівемпірична
теорія турбулентності. Дана теорія враховує вертикальний вітровий потік на різній висоті і завдяки цьому
можна дізнатися на яку висоту переміщується волога у повітрі[3].
Можна зробити висновок про те, що вологість повітря, яка проходить над водоймою, збільшується.
При максимальному збільшенні вологості повітря характерній для високих літніх температур, вміст вологи у
повітрі позитивно діє на зменшення впливу температурного режиму на оточуючу територію. Можна
стверджувати про те, що додаткове зволоження повітря водяною парою водойми зменшується зі збільшенням
відстані від водного об’єкта.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ВИБУХОБЕЗПЕЧНОСТІ СИСТЕМ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЗВ’ЯЗКУ ТА
УПРАВЛІННЯ У ШАХТАХ, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ГАЗОМ
Агапова Е. М., студ., Колосюк В.П., д.т.н., проф., Чебенко В.М., д. т. н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Колосюк А. В., к.т.н., доц., Донбаська академія будівництва і архітектури
Вибухи метану, що відбуваються у вугільних шахтах, є не лише крупними аваріями з великими
економічними втратами, але й призводять до групових нещасних випадків, у тому числі з летальним
результатом. Одним із заходів запобігання вибухам є забезпечення вибухобезпечності електрообладнання за
принципами «іскробезпечного електричного кола».
Іскробезпечне електричне коло є одним з видів забезпечення особливої вибухобезпеки
електрообладнання, яке за умовами експлуатації повинне функціонувати у вибухонебезпечній атмосфері у разі
будь-яких пошкоджень, знаходячись під напругою і не викликаючи іскор і нагріву, здатних бути джерелом
займання вибухової суміші.
Дійсна робота присвячена вдосконаленню засобів забезпечення іскробезпеки систем живлення
індуктивних навантажень рудникового електрообладнання, як засобів забезпечення зниження аварій і
травматизму у вугільних шахтах, небезпечних за газом, чим визначається актуальність цієї роботи.
Використовуючи схему однофазного випрямлення струму, індуктивне навантаження підключається до
живильної лінії із застосуванням запропонованих запирального і шунтувального діодів [1] .Вихідна напруга у
системі є пульсуючою і її зображено синусоїдальними періодичними імпульсами з амплітудою UM , як це
показано на Рис.1, а). Після кожного імпульсу напруги утворюється пауза такої ж тривалості, як і імпульс
напруги. Коли діє імпульс напруги, до навантаження по живильній лінії надходить імпульс струму inи . При
цьому у навантаженні наводиться ЕРС самоіндукції. Під час паузи струму у лінії немає, але в колі
навантаження струм продовжує протікати і протягом паузи за рахунок дії ЕРС самоіндукції . У позитивний
напівперіод шунтувальний діод запертий позитивним імпульсом напруги, тому шунтування навантаження
здійснюється лише в негативний напівперіод, тобто протягом пауз живильної напруги. При таких особливостях
системи живлення можно визначати окремо струм у лінії протягом імпульсу напруги і струм у колі
шунтувального діода протягом паузи, а струм у навантаженні – методом накладення, виходячи з того, що
протягом імпульсу напруги у навантаженні протікає той же струм, що і в лінії, а протягом паузи - струм у
шунтувальному колі (Рис.1).
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У роботі визначено:
 закономірності сталого
імпульсу (струму в лінії)

струму

протягом

N-го

,


(1)

сталого струму протягом N-ої паузи (струму в
шунтувальному колі)
,

(2)

де UM – амплітуда випрямленої напруги, В; Z –
повний опір колу навантаження, Ом; φ– кут зсуву струму
відносно нпруги, рад;
– коефіцієнт згасання кола,
Ом/Гн; xH – індуктивний опір кола, Ом; t– координата часу
дії імпульсу в проміжку від 0 до 0,01с; Т – період змінного
Рисунок 1 – Діаграма сталих миттєвих значень
електричних параметрів схеми імпульсного
живлення з однофазним випрямленням струму у
разі діючої напруги U=24 B, індуктивності
навантаження LH=0,1 Гн, активного опору RH=10
Ом: а – випрямлена напруга; б – струм у лінії; в –
струм у колі шунтувального діода (струм паузи);
г – струм у колі навантаження.

струму; =2πf – кутова частота;

–

координата

–

часу

кінця

паузи;

координата часу кінця імпульсу.
Діаграми (рис. 1), ілюструють безперервність
струму в колі навантаження, а також головну особливість
схеми, що імпульси струму у лінії чергуються з паузами,
протягом яких струму у лінії немає. Причому, коли немає
випрямленої напруги, немає і струму в лінії.
Середні за період Т значення струму в «лінії» (Iлс), струму в колі шунтувального діода (Iвс), а також
струму навантаження (Iнс), визначено виразами:
,
де

(3)

– відношення індуктивного опору навантаження до активного.

Зі збільшенням індуктивного опору струм у лінії зменшується, а в шунтувальному колі збільшується, а
струм навантаження не залежить від індуктивності(Рис. 2). Струм у лінії менше за струм навантаження і лише
за m=0, LH=0 струм у лінії дорівнює струму навантаження.
У наслідок особливостей імпульсного
живлення під час комутацій в проводах лінії (як у
разі нормального режиму, так і в разі коротких
замикань) іскор розмикання, характерних для
індуктивного навантаження, практично немає, а є
лише іскри замикання. Це дозволяє обґрунтовувати
більші мінімальні запалювальні струми в системі
імпульсного живлення індуктивного навантаження,
ніж у традиційній системі живлення постійним
струмом і можливість удосконалення заходів
забезпечення іскробезпечності в шахтах[2].
1–

Рисунок 2 – Залежності відношення середнього струму
в лінії (1), у колі шунтувального діода (2) до
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середнього струму в навантаженні (3) від величини
XН/RН в системі імпульсного живлення з однофазним
випрямленням

2–

3–

Іскробезпечну потужність у живильній
лінії PИ визначають як добуток іскробезпечного
струму і напруги живлення, а допустимий за
умовами
іскробезпеки
середній
струм
навантаження - за умови, що середнє значення

струму в лінії дорівнює розрахунковому іскробезпечному струму (IИб):
.

(4)

Допустима потужність (РН) іскробезпечної системи живлення навантаження виражається як добуток
напруги (U) і допустимого струму (IHC) з урахуванням виразу (4):
.
(5)
У разі дуже великої індуктивності (LH→∞) потужність у навантаженні майже у два рази більша від
потужності в лінії. Шунтувальний і запиральний діоди треба розглядати в комбінації як іскрозахисний елемент
схеми і його параметри повинні задовольняти конструктивним вимогам ГОСТ 22782.5.
Сферою застосування запропонованої системи імпульсного живлення з однофазним випрямленням
струму можуть бути кола керування електроустановок і гірничих машин, системи зв’язку, сигналізації,
телеконтролю та диспетчеризації, а також схеми керування магнітних пускачів, станцій керування і особливо
вибухобезпечного електрообладнання з іскробезпечними колами, датчиків і приладдя, які за своїм
призначенням повинні знаходитися під напругою у виробках з небезпечним вмістом метану.
У системі імпульсного живлення енергія дугового розряду в іскрі знижується зі збільшенням
відношення індуктивного опору кола до його активного опору, причому при всіх значеннях вказаного
відношення більше 0,75 і інших рівних умовах енергія дугового розряду в разі іскріння в системі імпульсного
живлення нижча, ніж в системі живлення постійним струмом.
У разі імпульсного живлення навантаження запалювальні струми вищі, ніж при традиційному живленні
постійним струмом, і цим доведена можливість підвищення вибухобезпечності при застосуванні
запропонованих вдосконалень систем живлення.
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АНАЛІЗ АГРОЛАДШАФТУ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Корольова Т. Ю., аспірант
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасне використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального природокористування.
Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень,
що негативно впливає на стійкість агроландшафтів. Україна відноситься до Європейських держав з найвищою
розораністю земель, яка досягає 53,8 % всього земельного фонду, у тому числі 77,8 % сільськогосподарських
угідь. Наукою і практикою доведено, що при підвищенні сільськогосподарської освоєності і розораності
земельних угідь істотно знижується екологічна стійкість природно-антропогенних агроландшафтів, але
сучасний підхід до формування яких не враховує взаємовпливи угідь в просторовому їх розміщенні на
території.
Термін «ландшафт», розвиваючи погляди Докучаєва В.В. про ґрунти, запропонував академік Берг в
1913 році для визначення території, в якій «характер рельєфу, клімату, рослинного і ґрунтового покриву
зливається в єдине гармонійне ціле, що повторюється впродовж відомої зони Землі».
Порівняно надзвичайно швидке антропогенне втручання в зміну рельєфу очікувано і неминуче
призводить до утворення порушених земель (кар’єри, відвали, водосховища тощо) та зміну його заповнення
(зменшення залісненості, масштабне розорення та інтенсивна меліорація земель), трансформує природний
ландшафт і потребує певних землевпорядних дій для забезпечення його бажаного врівноваженого стану.
Особливістю антропогенних ландшафтів є їх породження від двох начал – природної основи і
суспільного використання, характер якого полягає у знаходженні між цими двома началами такого
співвідношення, при використанні якого отримується найкращий очікуваний результат.
Принципово поняття «природно-територіальний комплекс», синонімом якого є «ландшафт», не може
визначати господарсько освоєні території мінімум з двох причин. По-перше, кожне господарське використання
території, неминуче змінюючи будь-які компоненти природно сформованого ландшафту, певною мірою
розриває їх усталений багатовіковий зв’язок, характерний для його існування. По-друге, на природний
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ландшафт накладаються просторові обмеження, обумовлені просторовими обмеженнями
здійснення
господарського впливу.
Актуальна для сучасних умов проблема організації раціонального використання земельних ресурсів
шляхом його оптимізації досліджується у різних аспектах багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими.
Значна увага в таких дослідженнях приділяється ландшафтному підходу до організації територій, яка
розглядається фахівцями із землеустрою переважно як районування (розподіл території згідно з тим чи іншим
компонентом ландшафту), а не зонування (проектування територіальних одиниць зі своїми правовим режимом
використання). Натомість земельне і містобудівне законодавство України допускають наявність двох
паралельних інституцій: «зонінґу» та «цільового призначення», що певною мірою негативно впливає на
здійснення ландшафтної організації території і щонайменше потребує обґрунтованого уточнення їх сутності та
визначення підпорядкування.
Кожен тип ландшафту складається з відповідних компонентів, які формуються під дією певної групи
факторів, що по-різному впливають на зміну ландшафту у часовому вимірі і у просторі.
Об’єкт дослідження Козельщинський район. Знаходиться у пiвденнiй частинi Полтавської областi, в
зонi лiсостепу на лiвобережнiй терасi низини Середньоднiвпров’я.
За природно-сільськогосподарським районуванням Козельщинський район знаходиться в лісостеповій
зоні наближено до її межі з степовою зоною, що свідчить про ризикові умови для вирощування рослинної
продукції. Ґрунти Козельщинського району переважно чорноземнi. Площа орних земель становить 62 632 га,
сiнокосiв – 7 002 га, пасовища– 8 548 га. Лісовкриті поверхні займають 3890 га, з них суто лiси (дуб, ясен,
берест, клен, осина, сосна) містяться лише на 2 000 га.
Районна програма заліснення маловпливова, оскільки за останні 10 років площа його лісів збільшилось
лише на 16 га при планових 30 га. В Козельщинському районі практично найменша в області забезпеченість
водними ресурсами. На території району розташовано лише 24 ставки сумарною площею водного дзеркала 140
га та корисним об'ємом води 3,8.106 м3. Середня площа ставків 5,8 га, середня глибина води у ставках 2,7 м,
еквівалентний розмір ставків 240 х 240 м.
Слід відзначити, що кількісні значення характеристик використання земельних ресурсів
Козельщинського району, як загалом і інших територій України та зарубіжних країн, дещо різниться в різних
інформаційних джерелах, не всі з яких дають первинні джерела і час визначення величини.
Натомиість різниця значень характеристик не є разючою і їх попередня оцінка досить впевнено
свідчить, що агроландшафт Козельщинського району далекий від рекомендованого для лісостепової зони.
Розораність території становить 67,6%, пасовища та сіножаті сумарно розміщені на 16,8% території
району, ліси практично відсутні і їх частка ледь перебільшує 2% та ще приблизно стільки становлять
лісопокриті території, водні територіях не сягають навіть 0,2%.
Таким чином, агроландшафт Козельщинського району потребує землевпорядного корегування і може
використовуватись як референцний для верифікації просторово-функціонального методу агроландшафтного
землеустрою.
Перспективним напрямком вдосконалення землекористування вважається впровадження адаптивноландшафтного землеробства, загальною сутністю яких є визнання його принципово нових теоретичних
положеннь, які визнають закономірності функціонування агроландшафтів як єдинства його природних та
сільськогосподарських (антропогенних) компонентів.
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СЕКЦІЯ № VІІІ
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
СОЦІО – ЕКОЛОГО – ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ
(на прикладі Полтавського та Харківського регіонів)
Потебна Д.В.1, студентка, Цюман О.О.2
Наукові керівники: к.пед.н., доц. Солошич І.О. 1, д-р геогр. наук, проф. Некос А.Н. 2
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 1
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна2
Забезпечення економічного розвитку регіону пов’язане із зростанням забруднення і деградації
середовища, вичерпанням природних ресурсів, порушенням балансу біосфери, зміною клімату, що веде до
погіршення здоров’я людини і обмеження можливостей подальшого розвитку суспільства. Аналіз сучасних
екологічних, економічних та соціальних проблем дозволяє зробити висновок про недосконалість діючої
системи оцінки розвитку регіонів України та необхідність урахування екологічного фактору в процесах
прийняття управлінських рішень
Мета роботи – комплексна оцінка стану соціо–еколого-економічної системи розвитку
адміністративнихи районів Полтавського та Харківського регіонів.
Найбільш прийнятною серед існуючих розробок інтегральної оцінки території для досліджень є
методика оцінки соціо-еколого-економічного (СЕЕ) стану області (регіону) (А.М. Прищепа, Л.В. Клименко,
2009) та методика оцінки СЕЕ району й сільських населених пунктів , які базуються на згортанні показників від
нижчого рівня до вищого.
Саме вона була використана нами для оцінки соціально-економічного та екологічного стану 6
адміністративних районів Полтавської (Лубенський, Хорольський, Диканський) та Харківської (Борівський,
Вовчанський, Кегичівський) областей.
Аналіз стану соціальної сфери адміністративних районів проводився за допомогою показників, що
характеризують демографічну ситуацію, рівень захворюваності, а також стан житлового забезпечення та
захищеність життєвого рівня населення.
При визначенні стану економічної підсистеми враховувався комплекс показників, що характеризують
рівень виробничо-економічного розвитку регіону, а також доходи населення та рівень безробіття.
Оцінка екологічного стану території включала характеристику екологічної ситуації на основі показників, що
характеризують стан атмосферного повітря, агроекологічний стан регіону, використання водних ресурсів та
поводження з відходами.
На основі приведення показників до нормованого стану визначено агреговані показники як середнє
геометричне з базових показників:

АП  n БП1  БП 2  ... БП n

, де

(1)

АП – значення агрегованого показника; БП1, БП2,…БПn – нормовані значення відповідних базових показників.
Значення агрегованих показників використовувалися для розрахунку інтегрованого показника СЕЕ
розвитку території (Іi) як середнє геометричне значення сукупності агрегованих показників:

ІП  n АП1  АП2  ... АПn

, де

(2)

ІП – інтегрований показник розвитку території; АПn – розраховані агреговані показники (від 1 до 0).
На основі розрахованих інтегральних показників СЕЕ розвитку розраховано індекс СЕЕ розвитку
території (ІСЕЕРТ) за формулою:

ICEEPT  3 І1  І 2  I3

, де

(3)

І1 – інтегрований показник соціального розвитку населених пунктів; І2 – інтегрований показник економічного
розвитку населених пунктів; І3 – інтегрований показник екологічного розвитку населених пунктів.
Для оцінки стану СЕЕ підсистем Харківського та Полтавського регіонів використана уніфікована
шкала оцінювання: 0,8 – 1,0 – еталонний стан; 0,6 – 0,8 – сприятливий; 0,4 – 0,6 – задовільний; 0,2 – 0,4 –
загрозливий; 0 – 0,2 – критичний (А.М. Прищепа, Л.В. Клименко, 2009).
Розрахований індекс СЕЕ розвитку Харківського та Полтавського регіонів показав, що задовільний
стан мають Борівський (0,46), Вовчанський (0,42), Диканський (0,50) та Хорольський (0,47) райони;
загрозливий стан – Лубенський район (0,28), а критичний стан – Кегичівський (0,19).
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РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМАТИКИ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ МАГНІТНОЇ ОЧИСТКИ
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Київський національний університет технологій та дизайну
Сироватіна Н. Л., студ., Солошич І. О., канд. пед. наук, доц.
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На даному етапі розвитку людства необхідно здійснювати відтворення природних ресурсів шляхом
екологізації виробництва.
Для мінімізації негативного впливу відходів речовини на навколишнє середовище застосовують
технологічні операції очистки з використанням природоохоронного обладнання (ПО), різноманіття якого
упорядковано за допомогою численних класифікацій.
У роботі було проведено узагальнення класифікацій ПО. Отримані результати дозволяють
стверджувати, що всюди присутні фізичні методи очистки, в яких застосовуються технічні пристрої –
сепаратори. На практиці найбільшого поширення отримали магнітні сепаратори.
Об’єктом для подальшого дослідження було обрано функціональний клас магнітних сепараторів як
сукупність технічно реалізованих, описаних в інформаційних джерелах та потенційно можливих
електромеханічних пристроїв.
Для побудови систематики функціонального класу ПО запропоновано концепцію, яка являє собою
сукупність поглядів, положень і рішень, необхідних для цілеспрямованого і оптимального вирішення завдань
теоретичних досліджень и практичної реалізації проблеми.
Концепція (від лат. conceptio – розуміння, система) – система поглядів на процеси у природі та
суспільстві; певний спосіб трактування яких-небудь явищ; провідна точка зору, що висвітлює події [1]. Будьяка концепція має структуру та складові елементи (понятійний апарат, ідею, мету, завдання концепції, механізм
реалізації тощо).
Для розробки концепції висуваються вимоги: загальнотеоретичні (повнота та несуперечність) і
прикладні (уніфікованість, реалізованість і перспективність). З урахуванням вищезазначеного, концепція
систематики ПО містить: мету; теорію і методи, що застосовуються для її досягнення; понятійний апарат;
принципи та основні результати.
Головною метою концепції є розробка рангової структури систематики ПО на прикладі
функціонального класу пристроїв для магнітної очистки для упорядкування структурного різноманіття
існуючих та потенційно можливих об’єктів класу.
Науково-методичною основою побудови систематики ПО для магнітної очистки є структурносистемний підхід (ССП), який базується на теорії еволюції електромеханічних систем та охоплює два новітніх
взаємопов’язаних наукових напрями із структурної і генетичної електромеханіки [2–4].
Структурно-системний підхід сформувався після відкриття періодичної системи (генетичної
класифікації) елементарних електромагнітних структур або первинних джерел електромагнітного поля
(просторових поверхонь із заданим видом і законом розподілу електромагнітного поля), та розшифрування
універсальних генетичних кодів електромагнітних структур [4].
Побудова систематики здійснюється на єдиному методологічному підході як по відношенню до завдань
визначення класифікаційної приналежності (ідентифікації генетичних кодів), так і до поділу електромеханічних
пристроїв на систематичні одиниці (таксони).
Можна стверджувати, що практична реалізація сформованої концепції, забезпечить виконання умов
для побудови систематики ПО у відповідності до прийнятої цільової функції.
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Надмірне внесення азотних добрив призводить до нагромадження нітратів у ґрунті і, як наслідок, їх
накопичення у рослинній продукції яка, потрапляючи в організм людини, стає причиною виникнення
захворювань. Нітрати є шкідливими не лише для людини, а й для навколишнього середовища загалом: для
самих ґрунтів і ґрунтових організмів, природних вод (поверхневих і підземних). Тому проблема нітратів для
людства є актуальною, а в перспективі вона буде загострюватися, особливо в країнах і окремих хліборобських
регіонах з інтенсивним застосуванням мінеральних (азотних) добрив. У зв'язку з цим питання спостережень і
контролю за вмістом нітратів у сільськогосподарських ґрунтах є вкрай актуальним.
Метою даної роботи є дослідження забруднення нітратами ґрунтового покриву і рослинної продукції,
рекомендація заходів задля забезпечення безпеки життєдіяльності в галузі інтенсивного сільськогосподарського
виробництва.
Забруднення ґрунту нітратами розглядалося на прикладі сільських фермерських господарств
Кременчуцького району Полтавської області: "Відродження", "Рокитнянський", "Іскра", "Світанок – 1" та
"Вересень". Вивчення проблеми накопичення нітратів у ґрунті і рослинах відбувалося на основі статистичних
даних. Дослідний аналіз показав, що більшість зразків ґрунту характеризуються вмістом нітратів меншим, ніж
показник ГДК (130 мг/кг). У межах одного з господарств (СК "Рокитнянське") спостерігалося незначне
перевищення ГДК на 7,7 %. На території інших господарств (ТОВ "Світанок-1") виявлені показники,
максимально наближені до ГДК (124,6 мг/кг).
Досить розповсюденим є твердження, що властивість ґрунту до накопичення нітратів у значному
ступені залежить від його типу. Було доцільним провести дослідження вмісту нітратів у різних типах ґрунтів,
які зустрічалися на територіях господарств. Результати свідчать про високу здатність до накопичення нітратів
лучно-чорноземними середньо- і сильно солонцюватими ґрунтами, а також солонцюватими чорноземами на
щільних глинах.
Відомою є залежність між здатністю ґрунту накопичувати нітрати і вмістом у ньому гумусу. В роботі
також досліджувався такий зв’язок. Дослідження показали, що на окремих ділянках території господарств (від
22% зразків ґрунту для ТОВ «Світанок-1» до 47% для СК «Іскра») спостерігалося зниження вмісту гумусу. Це
пояснюється тим, що нітрати є фізіологічно кислою речовиною, а у кислому середовищі частина гумусових
речовин набуває розчинної форми та поступово вимивається з нього. На решті території дослідження виявлено
синхронне збільшенням показнику вмісту нітратів і гумусу. Даний факт можна пояснити перевантаженням
сільськогосподарських угідь кормовими або просапними сівозмінами, внесенням органіки в ґрунт, деякими
ландшафтними особливостями району.
Для більшої обґрунтованості роботи було проведено порівняння значень вмісту нітратів з фоновими
показниками, що говорить про перевищення вмісту нітратів у ґрунтах агроценозів для ТОВ «Відродження» у
5,6 рази, ТОВ «Світанок-1» у 6,8 рази, АФ «Вересень» у 7,07 рази, СК «Рокитнянський» у 7,4 рази та СК
«Іскра» у 7,7 рази порівняно з їх природніми аналогами.
Проблема накопичення нітратів у овочевій та баштанній продукції внаслідок їх надмірної кількості у
ґрунті розглядалася у роботі суміжно.
Дослідження вмісту нітратів у рослинній продукції проводилося на основі статистичних даних. Було
виявлено перевищення допустимих норм вмісту нітратів у овочах та баштанних культурах. Найчастіше
перевищення над показниками ГДК було виявлено для огірків (28,2 %), дині (18,9 %) та кабачків (14,3 %).
Середнє положення за цією ознакою займають редис (8 %), капуста (6,7 %), буряк (5,4 %) і кавун (4,3 %). Для
картоплі спостерігалася найнижча повторюваність випадків перевищення показників ГДК – 1,6 %.
Задля забезпечення рівня безпеки життєдіяльності у галузі інтенсивного сільськогосподарського
виробництва були рекомендовані заходи, направлені на зменшення вмісту нітратів у ґрунтах та овочевій
продукції і, як наслідок, забезпечення екологічної безпеки Кременчуцького району, деякі з них: застосування
повільно діючих полімерних форм добрив, дробове і локальне застосування азотних добрив під овочеві та
кормові культури, нормалізація показнику кислотності ґрунту шляхом вапнування, застосування сортів
овочевої продукції, що мало поглинають нітрати тощо.
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Циклы биогенных элементов – необходимое условие устойчивости экосистем. При этом
биогеохимические функции живого вещества в принципе независимы от биологического разнообразия и
таксономического положения организмов на ступенях макроэволюционной лестницы.
Соотношение разных форм тяжелых металлов (ТМ) в миграционных потоках регулируется
глобальными механизмами: океаническим осадкообразованием, фракционированием на разделе океан —
тропосфера, процессами, происходящими при формировании аэрозолей и протекающими в педосфере, в
микробиологической деятельности по изменению миграционной способности ТМ [1].
Концентрации и биодоступность металлов в эстуариновых отложениях зависят от многих различных
процессов, которые включают: мобилизацию (например, метилирование) металлов, включая As, Hg, Pb и Sn;
контроль, осуществляемый основными компонентами осадка (например, оксидом Fe и органическими
веществами); конкуренция между металлами осадка (например, Cu и Ag; Zn и Cd) для зон поглощения в
организмах; влияние солености, окислительно-восстановительного потенциала или pH на эти процессы.
Некоторые механизмы представлены на рис. 1 [2].

Рисунок 1– Определение основных управляющих механизмов трансформации ионов металлов в водной среде
[2]
В системе циклического массообмена металлов особое место занимает почва, в которой сходятся
главные миграционные потоки. Избыточные массы металлов, поступившие в биосферу в силу природных
явлений (вулканических извержений, гидротермальных процессов и др.) или в результате техногенного
загрязнения, выводятся из системы миграционных циклов и прочно связываются в твердой фазе почвы, откуда
они могут постепенно мобилизовываться и пополнять отдельные массопотоки [1]. Часть металлов связана
непосредственно с глинистыми минералами. В этом случае также имеют место прочные хемосорбционные связи
и связи, допускающие катионный обмен. Обменные формы ТМ, связанные как с минеральным, так и с
органическим веществом, составляют незначительную часть общей массы металлов, находящихся в почве.
Внутри этих структур формируются участки, в которых объединяются группы карбоновой кислоты, фенолята,
тиоловая, амино- или других групп, связывающих металлы. В этих активных центрах ионы металлов наиболее
сильно связан. Структурно трудно показать «типичную» гуминовую кислоту, связывающуюся с ТМ, но на рис. 2
приведена одна из возможных структур на примере меди [3].
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Рисунок 2– Схема иона меди (Cu 2+, показано красным), хелатируемого природной гуминовой кислотой
(показано зеленым цветом)[3]
Регулирование масс металлов, поступающих в разные миграционные потоки, обусловлено процессами:
фиксации – мобилизации истинно растворимых форм металлов реакционно активными компонентами твердой
фазы почвы; иммобилизации ионов ТМ продуктами жизнедеятельности микроорганизмов и вследствие
микробных абсорбционных процессов; трансформации комплексных органических соединений, содержащих
ТМ, микробными сообществами-деструкторами; электролитическими характеристиками и молекулярными
массами растворимых форм.
Как следствие адсорбции, металлы удаляются из раствора почвы и сохраняются на коллоидной
поверхности почвы. Многие механизмы участвуют в адсорбции металлов, включая катионный обмен или
неспецифическую адсорбцию и удельную адсорбцию. Физические (ван-дер-ваальсовый и электростатический
ионообмен) и химические (внутрисферные комплексообразующие) силы участвуют в адсорбции металлов в
почвах [4].
Металлы, освободившиеся в процессе биогеохимических трансформаций органических соединений,
фиксируются в ультрамикроскопических новообразованиях гидроксидов, сульфидов и карбонатов. Эти
процессы напрямую связаны с метаболизмом микроорганизмов. Например, образование сероводорода
сульфатредукторами или углекислого газа ацетатогенами с последующим взаимодействием биогенных газов с
ионами ТМ. Выведенные из миграционных циклов и с различной прочностью связи закрепленные в почве массы
металлов образуют резерв, находящийся в подвижном равновесии с массами, вовлекаемыми в главные
массопотоки.
Высокая степень селективности, проявляемая органическим веществом для некоторых металлов,
предполагает, что они непосредственно координируют, образуя внутрисферные комплексы с кислотными
функциональными группами. На стабильность органокомплексов оказывает сильное влияние диапазон рН.
Обычно при низких значениях рН большинство металлов находятся в катионной форме, но при увеличении рН
образуются гуматовые комплексы. Для фульвокислот комплексная стабильность возрастает от рН 3,5 до 5,0.
Константа стабильности комплексов металл-FA может уменьшаться с увеличением ионной силы в растворе [4].
При повышенных концентрациях тяжелых металлов изменяется структура и видовое разнообразие
микробной экосистемы: чувствительные к металлам виды исчезают, а оставшиеся адаптируются и занимают
освободившиеся экологические ниши.
Использование биоэффекторов, официально известных как биостимуляторы растений, стало обычной
практикой в сельском хозяйстве и дает ряд преимуществ для стимулирования роста и защиты. Биостимулятор
свободно определяется как органический материал и / или микроорганизм, который применяется для усиления
поглощения питательных веществ, стимулирует рост, повышает устойчивость к стрессу или качество
урожая [5].
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ОЧИСТКА ПРОМИВНИХ СТІЧНИХ ВОД (НА ПРИКЛАДІ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ)
Лиско К.М., студ.
Науковий керівник Василенко Л.О., к.т.н., доц.
Київський національний університет будівництва та архітектури
Гальванічне виробництво є одним із найбільш небезпечних джерел забруднення навколишнього
середовища, головним чином поверхневих і підземних водойм, у вигляді утворення великого об′єму стічних
вод, що містять шкідливі домішки важких металів, неорганічні кислоти і луги, поверхнево-активні речовини і
інші високотоксичні сполуки. [1]
Стічні води гальванічних виробництв, забруднені солями важких металів, кислотами і лугами (що
утворюються при хімічній і електрохімічні обробці металів та їх сплавів, а також при нанесенні гальванічних
покриттів) відносяться до одного з найбільш поширених видів промислових стічних вод як в Україні, так і за
кордоном. Такі виробництва знаходяться в експлуатації в Україні на підприємствах машинобудування,
металообробки, кольорової і чорної металургії і інших галузей промисловості.
Потрапляючи разом із стічними водами в водойми без відповідного ступеня очистки, іони важких
металів порушують хід природних біологічних процесів, знижують якість природних вод, шкідливо впливають
на санітарні умови життя та здоров′я людей. Саме тому методам вилучення іонів важких металів із стічних вод
приділяють особливу увагу.
Також відмічається негативний вплив важких металів, які входять в склад стічних вод, на процеси
біологічної очистки на міських спорудах. Через відсутність екологічної безпеки гальванічних виробництв ця
галузь промисловості в нашій країні розвивалась односторонньо. Особливу увагу приділялось вдосконаленню
технологічних операцій і в значно меншій степені – очистці стічних вод.[2]
Існуючі методи очистки стічних вод, які містять важкі метали важкі, багатоступінчасті, вимагають
використання коштовного обладнання та хімічних реагентів. Наукові дослідження в галузі очистки стічних, що
містять важких метали, свідчать, що найбільш надійним і економічним методом є застосування процесу
гальванокоагуляції.
Ефект очищення цим методом очевидний. При різних рН ефект очищення досягає 90 - 99%, час
контакту води з завантаженням 10-40 секунд. Очищення відбувається дуже швидко. [3]
Слід зазначити, що рН розчину на виході з фільтру завжди нейтральне, не залежно від початкового.

Рисунок 1– Залежність ефекту очистки промивних стічних вод від швидкості фільтрування через завантаження:
рН 2 ... 8 на вході в фільтр; С0=100 мг/л.
Як видно з графіка (рис.1), ефективність очищення стічних вод збільшується зі зменшенням рН
середовища, тобто кислі води очищуються якісніше при одній і тій же швидкості фільтрування.
Висновки. Метод гальванокоагуляції чітко виділяється серед інших існуючих завдяки раціональному
еколого-економічному використанню, і можливістю повторного використання очищеної води на даному
підприємстві.
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ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ З РОЗДІЛЬНИМ ЗБИРАННЯМ ТА ПЕРЕРОБКОЮ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ
ВТОРСИРОВИНУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Голиш О.М., студ., Ящук Л.Б., к.х.н., доц.
Черкаський державний технологічний університет
До найбільш гострих проблем міст і інших населених пунктів відноситься проблема видалення і
переробки твердих побутових і промислових відходів, що в значній мірі визначає санітарно-епідеміологічне
благополуччя населених місць. Проблема утилізації відходів є для України актуальною, оскільки країна
виступає європейським лідером за кількістю відходів на душу населення. На даний час з метою обмеження
шкідливого впливу відходів на довкілля та очищення зайнятих ними територій власники відходів вирішують
питання подальшого поводження з накопиченими відходами та шукають можливі шляхи їх утилізації,
переробки, знешкодження.
Для покращення екологічної ситуації у сфері поводження з відходами на території Черкаського регіону
впроваджені технології перероблення та знешкодження відходів. Враховуючи індустріально-аграрний
напрямок виробництва у області формується система переробки і збирання відходів органічного походження.
Основні виробники харчових продуктів ТОВ "Клуб Сиру", ПАТ "Миронівська птахофабрика", ТОВ "Черкаська
продовольча компанія", ПАТ "Звенигородський сироробний комбінат", Тальнівська філія ДП "Укрветсанзавод"
у 2016 році переробили 231,975 тис тон органічних відходів. На Черкаському ПрАТ "Еко-Азот" запроваджено
виробництво комплексного мінерального добрива "Гармонія", на що у 2016 році оброблено 4295,6 т курячого
посліду.
Ще одним напрямком переробки відходів є збір і обробка полімерних відходів. Лідерами з переробки
такого виду віходів є ПрАТ "Черкасивторресурси", на якому використані ПЕТ-пляшки сортують за кольорами,
подрібнюють, промивають, сушать та упаковують в м’які контейнери для подальшої передачі на утилізацію
іншим підприємствам. За 2016 рік підприємством перероблено 5,27 тис. т відходів полімерних та ПЕТ-пляшок.
Канівське підприємство ТОВ "Ергопак" переробляє відходи полімерів синтетичних. У 2016 році підприємством
перероблено 4116,2 т відходів синтетичних полімерів.
На території населених пунктів області або на майданчиках для збору сміття встановлюються
додаткові контейнери для збору вторинної сировини: макулатури, склобою, поліетиленових пляшок. Так, на
контейнерних майданчиках багатоповерхових будинків м. Черкаси встановлено 377 контейнерів для збору
склобою, паперу, поліетилену, ПЕТ-пляшок.
Використання відходів в якості вторинної сировини є одним з головних напрямків вирішення проблеми
зменшення екологічного навантаження на довкілля області.
ЗАСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
Бондаренко І. В., здобувач
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Згідно з Національною стратегію управління відходами, [1] у період 2017-2030 р. р. обсяги відходів, що
спрямовуються на переробку, планується збільшити до 50% при базовому значенні цього показника станом на
2016 рік у 3,04%. За оцінками експертів, загальна кількість накопичених на території держави відходів складає
близько 36 млрд. тонн. Разом із тим, за даними Державної служби статистики України, ця проблематика має
виражену тенденцію до ускладнення. Так, станом на 2013 рік рівень утилізації відходів I-III класу небезпеки
склав 439 тис. т., у 2016 році дорівнював 337,9 тис. т., знизившись на 84,16% у порівнянні з показником 1994
року (2133,1 тис. т.). При цьому показово, що утворення лише відпрацьованих автомобільних шин за оцінками
фахівців фактично складає від 300 до 400 тис. т./рік. Серед визначених стратегією [1] необхідних способів та
спеціальних заходів, спрямованих на вирішення цієї проблеми зазначається: модернізація матеріальнотехнічної бази суб’єктів господарювання з перероблення і утилізації відходів; розроблення методичних
рекомендацій з управління відходами для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
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самоврядування, суб’єктів господарювання; розроблення, проектування та виробництво спеціалізованого
устаткування; визначення основних технологічних процесів – найкращих доступних технологій для повторного
використання, перероблення та утилізації відходів різного ґенезу, що з огляду на регіональні особливості
населених пунктів та аналіз переваг і недоліків відомих галузевих технічних рішень, є вкрай необхідним.
Із урахуванням прийняття нових законодавчих нормативно-правових актів особливої актуальності
сьогодні набуває незалежна еколого-економічна оцінка наявних та проектованих об’єктів поводження з
відходами. Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», сферою дії якого є відносини у сфері
оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров`я населення, виконання документів державного
планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства,
лісового господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами і т.д., екологічна оцінка
має здійснюватися на основі принципів законності та об'єктивності, гласності, участі громадськості, наукової
обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового
прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного екологічного
співробітництва [2], що важко забезпечити без вітчизняного науково-методичного забезпечення.
Із метою здійснення моделювання ефективності обладнання та технологічних процесів управління
відпрацьованими матеріалами розроблена «комп’ютерна програма для прогнозування еколого-економічної
ефективності, оцінки та обґрунтування підбору складу систем поводження з відходами «Індекс-Е»» [3], яка є
простим у використанні прикладним програмним забезпеченням процесів оптимізації проектувальних робіт із
підвищення екологічної безпеки природоохоронних інженерно-технічних об’єктів шляхом реалізації
розрахунку за спеціалізованою імітаційною математичною моделлю для визначення оцінюючих індексів, яка
включає в себе наступну систему математичних виразів (формули 1) [4]:
Х1 = (Х4 + Х5) ˑ h1 ˑ h2365д / h3
X6 = (Ф1– Ф2) / h21095д
Х2 = (Х6 + Х7) ˑ h1 ˑ h2365д / h3
Х3 = (Z1 + Z2 + Z3 + Z4) ˑ h1 ˑ h2365д / h3
Y1 = ∑Х1 / T
Y2 = ((∑Х2 – ∑Х3) - %W) / T

(1)

де: Х1 – індекс екологічного ефекту (коефіцієнт викидів забруднюючих речовин на 1 тонну
перероблених відходів сумою одиниць обладнання у рік), (log індекса – (умовне числове значення оціночної
характеристики об’єкту));
Х2 – індекс економічного ефекту (коефіцієнт прибутку на 1 т. оброблених відходів у рік), (log індекса);
Х3 – індекс техніко-економічного ефекту (коефіцієнт витрат коштів на 1 тонну оброблених відходів у
рік), (log індекса);
Х4 – викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від одиниці обладнання, (г/год);
Х5 – скидання забруднюючих речовин у гідросферу від одиниці обладнання, що індексують, (г/год);
Х6 – годинний прибуток від одиниці обладнання, що індексують (грн/год);
Х7 – сумарна ринкова вартість функцій (комерційна вартість надання послуг на замовлення), (грн/год);
h1 – кількість експлуатованих одиниць обладнання (од.);
h2365д – кількість годин роботи одиниці обладнання у рік (год/рік);
h21095д – кількість годин роботи одиниці обладнання в константний період (3 роки), (год/рік);
h3 – кількість оброблюваних відходів сумарною кількістю одиниць обладнання, що індексують (т./рік.);
Ф1 – грошовий потік від експлуатації одиниці індексуємого обладнання в константний період (прямий
прибуток від реалізації продуктів переробки відходів, наприклад, альтернативного пального з перероблених
автомобільних шин (умовно 3 роки)), (грн/рік);
Ф2 – собівартість (або вартість при покупці) одиниці обладнання, (для першого року прогнозування), (у
послідуючі роки – вартість нових одиниць, при оновленні, або значення 0, при відсутності витрат) (грн/рік);
Z1 – оплата праці персоналу, необхідного для експлуатації одиниці обладнання (грн/год);
Z2 – вартість площі, займаної одиницею обладнання, що індексують (виходячи з середньої по регіону
вартості оренди 1 кв. м. промислових майданчиків та з урахуванням габаритів одиниці обладнання), (грн/год);
Z3 – вартість енергоресурсів, які витрачаються при роботі одиниці обладнання (грн/год);
Z4 – вартість усунення прогнозованих неполадок та технічного обслуговування одиниці обладнання,
що індексують, в період 1 року (у розрахунку на годину роботи одиниці обладнання) (грн/год);
Y1 – підсумковий індекс екологічного ефекту (середнє значення впливу обладнання на навколишнє
природне середовище на 1 тонну оброблених відходів у прогнозований період) (log індексу);
Y2 – підсумковий індекс економічного ефекту (середня прибутку від обладнання в рік на 1 тонну
оброблених відходів у прогнозований період), (log індекс);
∑Х1 – сума значень щорічних індексів Х1 за прогнозований період;
∑Х2 – сума значень щорічних індексів Х2 за прогнозований період;
∑Х3 – сума значень щорічних індексів Х3 за прогнозований період;
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%W – прогнозований середній відсоток інфляції в регіоні у прогнозований період (%);
T – тривалість прогнозованого періоду (кількість років).
Об'єктом моделювання можуть бути методи, технологічні процеси та спеціалізоване технічне
забезпечення систем поводження з відходами. Вибір об’єкту моделювання здійснюється, виходячи з
відповідності призначення відомого галузевого обладнання технологічним потребам проектованої системи
поводження з відходами, використовуючи відкриті джерела інформації та (або) шляхом лабораторного
випробовування зразків (агрегатів, технологічних ліній, тощо). Предметом дослідження є вплив на довкілля та
економічна рентабельність технічного рішення (способу, процесу, пристрою або системи пристроїв), відомого
зі світового досвіду, сучасного рівня техніки та спрямованого на роботу з відпрацьованими матеріалами (їх
збір, транспортування, сортування, рекуперацію або утилізацію).
Пропонований програмний додаток [3], що автоматизує розрахунок за розглянутою моделлю [4],
реалізовано на мові програмування Java, функціонує у будь-якому операційному середовищі та має три основні
робочі вікна: 1. «стартове вікно» (рис. 1); 2. «розрахунковий блок» (рис. 2); 3. «результати розрахунку» (рис. 3).

Рисунок 2 - Вікно «Розрахункового блок»

Рисунок 1 – «Стартове вікно» програми «Індекс-Е»

Рисунок 3 – Вікно «Результати розрахунку»
Для початку роботи у програмі заповнюється стартовий профіль із вказанням повного ім’я користувача
та загальних відомостей про поточний проект розробки модернізації (або створення) системи поводження з
відходами і об’єкти дослідження – (схожі за призначенням варіанти технічного устаткування, необхідного для
виконання збору, транспортування, зберігання, рекуперації, утилізації чи захоронення відпрацьованих
матеріалів (наприклад, про конкуруючі аналогові моделі котлів високотемпературного піролізу для спалювання
ТПВ) або дані про об’єкти різного призначення (моделюючи ефективність технологічного комплексу в цілому))
у відповідній формі стартового вікна програми (рис. 1). Інформація вводиться за наступними пунктами:
«Користувач системи» – прізвище, ім’я та по батькові особи, що проводить розрахунок у програмі; «Назва
проекту» - найменування поточного проекту, що розробляється; «Найменування населеного пункту» плановане місце розташування технічного забезпечення; «Стадія розробки проекту» - поточний етап
інженерно-проектувальних робіт; «Об’єкти дослідження» - найменування та виробники варіантів обладнання,
що досліджуються; «Тривалість прогнозованого періоду» - кількість років у період, на який прогнозується
еколого-економічна ефективність від експлуатації необхідного обладнання (до 15 років для одного розрахунку);
«Прогнозований відсоток інфляції» - середнє значення прогнозованої річної інфляції у регіоні планованого
розташування технічного забезпечення впродовж розрахункового періоду.
Блок «Об’єкти дослідження» заповнюється багаторазово (для кожного варіанту обладнання), з
натисканням кнопки «Додати об’єкт» після кожного заповнення. По мірі додавання найменувань та виробників
устаткування, у лівій частині стартового вікна формується список об’єктів за поточним проектом (до 5 об’єктів
на один розрахунок). Для видалення об’єкту потрібно виділити об’єкт та натиснути «Видалити об’єкт». Після
заповнення стартового профілю необхідно натиснути кнопку відповідну «Продовжити».
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Для здійснення автоматизованого розрахунку необхідно сформувати завдання на проведення
обчислення шляхом введення початкових значень основних показників характеристики кожного з об’єктів
дослідження та їх корекція за роками прогнозованого періоду у відповідну форму розрахункового блоку
програми, виділяючи потрібний об’єкт зі списку раніше заданих користувачем об’єктів дослідження (у лівій
частині вікна) та обираючи найменування показника і вводячи конкретне значення кожного з показників для
всіх сформованих об’єктів дослідження (у правій частині вікна розрахункового блоку (рис. 2)). Початкові
значення у програмі вводяться за показниками відповідно до перемінних моделі [4].
Із метою врахування ризиків та підвищення реалістичності індексного моделювання екологоекономічного ефекту обладнання у сфері поводження з відходами базисні показники річного індексування
обчислюються багаторазово, що дає можливість моделювати прогнозовану ефективність технічного
забезпечення впродовж більш тривалого періоду його експлуатації з урахуванням корекції, наприклад, значень
таких показників, як: «Потужність викиду (на од. облад.)», «Потужність скиду (на од. облад.)» та «Собівартість
(на од. облад.)» - (корекція, наприклад, на фоні прогнозованої модернізації та доукомплектації обладнання
(планової закупівлі та введенні у експлуатацію додаткових фільтрів)); «Кількість одиниць» – (корекція,
наприклад, на фоні прогнозованої динаміки утворення відходів) та ін.
Корегуючи значення того чи іншого показника (одного або більше) для будь-якого року в
прогнозований період щодо кожного з об’єктів дослідження, можна розрахувати індекси ефективності
обладнання, адекватні для безлічі модельованих режимів експлуатації та з урахуванням прогнозованих
зовнішніх екологічних, економічних, технологічних, соціальних та навіть політичних факторів на ранніх
стадіях проектування систем поводження з відходами.
Програма «Індекс-Е» дає можливість додати до завдання на розрахунок 1-5 корекцій значень кожного з
показників для всіх об’єктів впродовж періоду до 15 років. Формування задання корекції значень показників за
роками здійснюється разом із введенням початкових значень у нижній частині вікна розрахункового блоку. Для
задання корекції початкового значення будь-якого показника необхідно: 1. ввести початкове значення; 2.
обрати параметр корекції введеного числа (збільшення «+» або зменшення «-» ); 3. вказати відсоток від числа
початкового значення на який планується збільшити або зменшити значення з того чи іншого року впродовж
заданого для поточного розрахунку періоду; 4. обрати порядковий номер року, з якого початкове значення
показника автоматично замінюється збільшеним або зменшеним на вказаний відсоток числом.
Після задання початкового значення та корекцій кожного показника введені данні зберігаються
натисканням відповідної кнопки «Зберегти». Для здійснення автоматичного обчислення спеціалізованої
імітаційної математичної моделі [4] необхідно натиснути кнопку «Розрахувати» у вікні розрахункового блоку.
За результатами розрахунку з використанням заданих вхідних даних щодо обраних об’єктів
дослідження (прикладів аналогічного обладнання для здійснення того чи іншого технологічного процесу або
ряду технологічних вузлів системи поводження з відходами) програма «Індекс-Е» формує візуалізовані
значення річних та підсумкових індексів (Х1; Х2; Х3; Y1; Y2), що характеризують досліджуване технічне
забезпечення у прогнозований період його функціонування у вигляді діаграм, представлених у вікні
«Результати розрахунку» (рис. 3).
Завдання на розрахунок за об’єктами дослідження та результати розрахунку шляхом обчислення
математичної моделі, що використовується програмою «Індекс-Е», можуть бути представлені у вигляді
автоматичного звіту. Для цього необхідно у вікні «Результати розрахунку» натиснути відповідну кнопку
«Згенерувати звіт». Згенерований автоматичний звіт програми складається з 9-13 сторінок (у залежності від
кількості заданих об’єктів дослідження (від 1 до 5)) та містить такі основні інформаційні блоки, як: профіль
користувача програми та поточного проекту; вхідні дані за об’єктами дослідження; результати розрахунку
річних індексів еколого-економічної ефективності об’єктів дослідження; оцінка результатів розрахунку
підсумкових індексів прогнозованої еколого-економічної ефективності обладнання.
Із метою об’єктивного та обґрунтованого формування складу рекомендованого технічного
забезпечення систем поводження з відходами користувачем програми проводиться оцінка результатів
розрахунку еколого-економічних індексів, виходячи зі спеціально розроблених критеріїв, які містяться в
автоматичному звіті.
Аналіз результатів обчислення використаної у програмі системи математичних виразів дозволяє
прогнозувати та оцінювати комплексний еколого-економічний ефект від довгострокової експлуатації
передбаченого технічного забезпечення системи поводження з відходами і скоригувати склад необхідної
галузевої техносфери, використовуючи для цього результати математичного моделювання на початковому
етапі інженерного проектування населених пунктів із можливістю значного підвищення їх екологічної безпеки.
Це скорочує ризики та обсяги впливу об’єктів поводження з відпрацьованими матеріалами на навколишнє
природне середовище та дає комплексне наукове обґрунтування економічної доцільності інвестування у
модернізацію матеріально-технічної бази у прогнозований період при практичному здійсненні удосконалення
існуючих схем санітарного очищення населених пунктів, а також у процесі створення інших сучасних форм
екологічно збалансованої інфраструктури.
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Додаток може бути ефективно застосовано як у промислово-виробничий, науково-методичній
діяльності при практичному виконанні планування природоохоронних заходів, так і в якості симулятора
еколого-економічних процесів, із метою закріплення теоретичної бази фахових знань для поглибленої освітньопрофесійної підготовки фахівців-екологів та підвищення кваліфікації практикуючих спеціалістів
міждисциплінарних галузей. Проведення навчального проектування із використанням запропонованої програми
дає можливість удосконалення професійних навичок формування, управління чи модернізації систем
поводження з відходами, опрацьовуючи можливі варіанти комбінування початкових значень узятих до уваги
базовою математичною моделлю показників та їх залежних корекцій протягом прогнозованого періоду
експлуатації об’єктів дослідження із аналізом отриманих результатів і набуттям досвіду обрання найкращих
комбінацій складу та режиму роботи систем. Це дозволяє скоротити ризик виникнення помилок при виконанні
практичних робіт та сприяє підвищенню ефективності прийняття самостійних рішень, що є особливо важливим
етапом підготовки фахівців в умовах реалізації та необхідності незалежного контроля і оцінки ефективності
функціонування запланованих на даний час у регіонах України проектів спеціалізованих інженерно-технічних
комплексів для збору, транспортування, розміщення, зберігання, переробки або утилізації відходів різного
ґенезу. Так, розроблену методику імітаційного математичного моделювання та розрахунку індексів екологоекономічної ефективності обладнання систем поводження з відходами [4] і «комп’ютерну програму
«Індекс-Е»» впроваджено у навчальний процес та викладаються на кафедрі «Природоохоронної діяльності»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (Україна, м. Покровськ) у курсі лекцій та
використовуються під час лабораторних та практичних занять за дисциплінами: «Основи екології»; «Технологія
поводження з ТПВ»; «Утилізація і рекуперація відходів»; «Ресурсозбереження»; «Технології захисту
навколишнього середовища», а також застосовуються у науково-дослідних роботах і під час дипломного
проектування студентів факультету «Машинобудування, екології та хімічних технологій» ДВНЗ «ДонНТУ» які
навчаються за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр» за спеціальностями 7.04010601, 8.04010601
«Екологія та охорона навколишнього середовища» (акт про впровадження від 04.12.2017 р.), що сприятиме
практичній реалізації основних принципів та планованих спеціальних заходів згідно Національної стратегії
управління відходами в Україні [1].
Таким чином, практичне застосування запропонованого прикладного програмного забезпечення у
процесі проектування технічного забезпечення схем санітарного очищення населених пунктів України дозволяє
підвищити екологічну безпеку систем поводження з відходами шляхом прогнозування, оцінки та аналізу їх
еколого-економічної ефективності з метою об’єктивного формування науково обґрунтованого складу
рекомендованих технічних рішень, найбільш адекватних відносно кожного окремого проекту. Використання
розглянутої комп’ютерної програми при розробці та випробуванні нового обладнання у сфері поводження з
відходами дозволяє скоротити як екологічні, так й економічні ризики в процесі впровадження інноваційного
технічного забезпечення шляхом проведення швидкого прогнозування та оцінки ефективності його
довгострокової експлуатації з урахуванням можливих зовнішніх факторів і варіантів планування розвитку
проектованої системи в умовах конкретного населеного пункту для науково обґрунтованої оптимізації
параметрів експлуатації спеціалізованого устаткування, наприклад, при проектуванні технологічних систем
використання потенціалу вторинних енергетичних та сировинних ресурсів відпрацьованих матеріалів, що
особливо актуально в умовах екологічної кризи та сучасного дефіциту традиційних енергоресурсів в Україні.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТПВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Буланова А.А., студ.
Науковий керівник Хандогіна О.В., старш. викладач
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Підвищення рівня життя громадян, поява нових товарів, рекламна політика багатьох компаній
призводить до збільшення споживання товарів, що в свою чергу викликає зростання кількості твердих
побутових відходів, а також різних відходів виробничої діяльності, тому своєчасний вивіз відходів і належне
поводження з ними набувають в наші дні першорядного значення. Зазвичай проблема поводження з відходами
знаходить вирішення з тим чи іншим ступенем успішності саме у містах. В менших населених пунктах - селах,
селищах – ситуація видається більш складною. При цьому в Україні налічується майже 30 тис. сіл та смт, в яких
мешкає близько 30 % населення.
Метою наукової роботи є розробка рекомендацій щодо поводження з побутовими відходами в сільській
місцевості на прикладі села Безруки та села Лещенки.
Робота передбачає зниження навантаження на існуючий полігон ТПВ у Дергачівському районі
Харківської області, ліквідацію несанкціонованих звалищ у селах та зниження забруднення довкілля.
Отримані дані дозволили дати рекомендації для впровадження роздільного збору ТПВ у селах та
зниження навантаження на навколишнє природне середовище. Ліквідація несанкціонованих звалищ дозволить
покращити стан довкілля та зберегти природні ландшафти сільської місцевості і створити умови для
проживання червонокнижного виду (на прикладі байбака звичайного) .
Об`єктом дослідження вибрані типові населені пункти Дергачівського району Харківської області: села
Безруки та Лещенки, що становлять Безруківську сільську раду.
У 2016 році було захоронено на полігонах близько 94 % зібраних в країні відходів. Для Харківської
області цей показник становить понад 99 %, а охоплення населення послугами з вивезення відходів - 83 %.
У багатьох випадках невеликі населені пункти взагалі не мають організованої системи збирання та
вивезення, перероблення та безпечного захоронення ТПВ. Одним із свідчень недосконалості системи
поводження з відходами у сільській місцевості є поява стихійних сміттєзвалищ. Станом на кінець 2017 року
зареєстровано понад 200 звернень щодо наявності несанкціонованих звалищ у Харківській області з
використанням сервісу Міністерства екології та природних ресурсів – інтерактивної мапи природи. По
Дергачівському району зафіксовано понад 20 таких звернень. Представниками місцевих органів
самоврядування постійно виявляються та ліквідуються несанкціоновані звалища.
Для систематизації недоліків, виявлених під час дослідження та за літературними даними, побудовано
так зване «дерево проблем», діаграма, на якій на якій проблема та її причини представлені в ієрархічному
вигляді з виявленням причинно-наслідкових дій.
Використовуючи дані щодо морфологічного складу для аналогічних населених пунктів, розраховано
кількість ресурсоцінних компонентів, що містяться у складі ТПВ. Крім того, розраховано кількість контейнерів
для збирання відходів. Для забезпечення нормативних вимог, зменшення кількості відходів, що захоронюються
та зниження навантаження на навколишнє середовище, запропоновано запровадження роздільного збирання
ресурсоцінних компонентів, а збирання залишку та змішаних ТПВ проводити за безконтейнерною системою за
графіком. При цьому, контейнерні майданчики можна розмістити в так званих «центрах тяжіння» для жителів
(поблизу магазина, школи, чи транспортної зупинки).
Запропоновані місця для контейнерних майданчиків показані на карті. Можна передбачити обладнання
6 контейнерних майданчиків у с. Безруки та двох – у с. Лещенки. Для перевезення доцільно об’єднатися з
прилеглими населеними пунктами задля спільної експлуатації транспортних засобів.
Було проаналізовано економічні показники запровадження даної системи: вартість ресурсоцінних
компонентів, контейнерів та облаштування контейнерних майданчиків тощо. Як видно з розрахунків,
потенційно впровадження системи може окупитися вже на 2 рік, проте варто приймати до уваги, що
ефективність збирання, особливо в перші роки, може бути невисокою (а отже і прибуток від реалізації).
Положення даної роботи будуть використані у 2018 році при розробці місцевої програми поводження з
відходами для території Безруківської сільради.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЛАУКОНІТУ
Гєнова А.В., студ., Бездєнєжних Л.А., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Природний мінерал глауконіт завдяки своїй структурі і фізико-хімічним параметрам має високі
адсорбційні властивості. Глауконіт – мінерал групи гідрослюд підкласу шаруватих силікатів, широко
поширений в осадових породах. Являє собою водний алюмосилікат Калію, Магнію і Феруму. Зустрічається у
вигляді дрібних округлених зерен розміром 0,1-0,9 мм у фосфоритних рудах, пісках і глинах, які при великому
його вмісті називаються глауконітовими. Вміст його у руді може досягати 70-80%. Мінерал глауконіт став
відомий у 1828 році, проте дані про його походження з'явилися значно пізніше. Утворюється він на дні морів,
на кордоні між окисною і відновною зоною, як нормальний хімічний осад, що випадає у вигляді гелю. Вперше
хімічний склад і умови відкладення глауконіту осадового походження був детально вивчений відомим
ґрунтознавцем К.Д. Глинкою в 1896 році. Глауконіт – широко поширений у природі мінерал, загальні ресурси
якого оцінюються у 35,7 млрд. тон. В Україні видобувається Бистрицьким глауконітовим кар'єром
Карачаївського родовища Хмельницької області. Глауконіт Карачаївського родовища крупнозернистий і більш
якісний, ніж глауконіт родовищ країн СНД і Європи. Відсоток пилу дуже низький (<4%), а концентрація
чистого глауконіту у породі сягає 70%.
Глауконіт – глинистий мінерал змінного складу з високим вмістом дво- і тривалентного Феруму,
Кальцію, Магнію, Калію, Фосфору, а також містить більше двадцяти мікроелементів, серед яких – Мідь,
Срібло, Нікель, Кобальт, Марганець, Цинк, Молібден, Арсен, Хром, Станум, Берилій, Кадмій, та інші. Всі вони
знаходяться у легко витягуваній формі змінних катіонів, які заміщаються елементами, що знаходяться у
надлишку в оточуючому середовищі. Цим пояснюються високі адсорбційні властивості по відношенню до
нафтопродуктів, важких металів, радіонуклідів. У той же час для глауконіту характерний низький відсоток
десорбції – видалення з рідин або твердих тіл речовин, поглинених при адсорбції. Відмінною особливістю
глауконіту є те, що він володіє шаруватою будовою, що значно збільшує площу активної поверхні. При цьому
частина внутрішньомолекулярних сил не врівноважена взаємодією з розташованими у порожнині одного такого
шару іонами хімічних елементів. Ці сили можуть вступати у взаємодію з іонами хімічних речовин, що містяться
у розчинах або повітрі. У результаті вони скупчуються на активних поверхнях пластинок, які складають
загальний кристал. Іонообмінна здатність глауконіту 0,1-0,4 моль/кг, пористість 20-25%, твердість 1,3-2,0,
щільність 1,8-3,0, розмір часток від 0,03 до 0,65 мм. Ємність катіонного обміну концентрату глауконіту
змінюється від 390 до 550 мг/екв на 1 грам навішування. Являючись сильним адсорбентом, глауконіт поглинає і
переводить у недоступний для рослин стан солі важких металів і радіонукліди (Цезій-137 і Стронцій-90), що
містяться у ґрунті. Гранична поглинальна здатність по відношенню до важких металів: Міді - 781,2; Нікелю 342,4; Феруму - 1317 мг/екв на 1 кг мінералу. Глауконіт є активним поглиначем різних фосфорорганічних,
хлорорганічних та сульфовмісних пестицидів. Пестициди, як відомо, є потужним засобом боротьби з
шкідниками і хворобами рослин, але мають вкрай небажану тенденцію до накопичення у ґрунтах.
Природний адсорбент глауконіт має ряд переваг порівняно з промисловими адсорбентами, а саме:
широке поширення, доступність, дешевизна, зерниста структура, термостійкість, радіаційна стійкість,
можливість шляхом хімічного та структурного модифікування цілеспрямовано змінювати технологічні
показники мінералу. Наявність великого в Україні родовища зумовлює рентабельність його видобування, а
спрямована модифікація поверхні та геометричної структури мінералу дають можливість його використання в
якості ефективного адсорбенту.
ЛІТЕРАТУРА
1. Тарасевич Ю. И. Адсобция на глинистых минералах / Ю. И. Тарасевич, Ф. Д. Овчаренко; Киев:
Наукова думка, 1988. – 350 с.
2. Годимчук А. Ю. Исследование сорбционных процессов на природных минералах и их
термомодифицированных формах / А. Ю. Годимчук, А. П. Ильин // Химия и технология воды. – 2004. – №3. –
С. 287–298.
3. Левченко М. Л. Глауконитовые пески для экологической защиты и восстановления природных
свойств грунтов и водной среды / М. Л. Левченко, А. М. Губайдулина // Бурение и нефть. – 2011. – Вып. 4. –
С.80–84.

146

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛЬНИХ ВОД ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Мохонько А.М., студ., Дмитренко Т.В., к.т.н., доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Забезпечення високої якості питної води є одним з основних завдань, від вирішення якого залежить
екологічна ситуація в Україні. За даними ВООЗ, більшість хвороб людини виникає саме від споживання
неякісної води. Вживання неочищеної і недоочищеної води може призвести до проблем зі здоров’ям, що
пов’язані з камінням у нирках, сечовивідній системі, а також виразками та отруєннями різного характеру.
Якість питної води для населення України не завжди відповідає необхідним санітарно-гігієнічним вимогам і
продовжує погіршуватися.
На сьогодні якість води в поверхневих і підземних джерелах має тенденцію до постійного погіршення в
наслідок антропогенного та техногенного впливів, що прогресують у часі. Це зокрема відноситься до річок
Дніпро, Дністер, Сіверський Донець. Повсюдне прогресуюче забруднення поверхневих джерел України,
недостатня надійність систем централізованого водопостачання населених пунктів та інші проблеми
потребують розгляду питань забезпечення населення водою високої якості, зокрема, у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.
У цьому плані підземні води мають безумовні переваги – вони розташовані поблизу від споживачів і
мають більшу захищеність від забруднення ніж поверхневі джерела.
Погіршення якості питної води в системах централізованого водопостачання привело до пошуку
альтернативних джерел якісної води. До альтернативних джерел слід віднести воду джерел, якою користується
населення протягом багатьох сторіч.
На підставі аналізу стану даної проблеми, вивчення фактичного матеріалу і літературних джерел, а
також водогосподарської ситуації в області і сучасної екологічної ситуації сформульовано мету роботи –
вивчення можливості екологічно безпечного використання населенням води джерел Харківської області для
питних цілей, а також проведення кількісної та якісної оцінки ресурсів джерельних вод області.
Проведено аналіз стану проблеми використання і дослідження джерельних вод. Виявлено, що
джерельні води займають значне місце в сучасній структурі питного водопостачання населення міст різних
країн. Джерела можуть бути також додатковим джерелом питного водопостачання в періоди надзвичайних
ситуацій. Особливо актуальним це питання стає у зв'язку з прогресуючим техногенним забрудненням
навколишнього середовища.
Завдяки поєднанню ряду факторів (геоструктурних, кліматичних, орографічних тощо) на території
Харківської області склалися необхідні умови для розвитку природних виходів підземних вод. У межах області
налічується більш ніж 2600 таких водопроявів, досліджено з яких близько 150 джерел, 77 взято на облік [1].
Санітарний та технічний стан джерел області різний: від виконаних на високому рівні каптажів до
примітивних каптажів у вигляді вивідної труби. Через незадовільний санітарний стан території, вплив
промисловості, комунальних об’єктів і транспорту в окремих джерелах спостерігається хімічне та бактеріальне
забруднення води, що потребує розробки технічних рішень і проведення організаційних заходів.
Розглянуто гідрогеологічні умови формування джерельного стоку. Встановлено, що живлення джерел
здійснюється за рахунок більш захищених водоносних горизонтів у порівнянні з горизонтом ґрунтових вод.
Крім того, якість джерельних вод за хімічними та бактеріологічними показниками вища, ніж якість колодязних
вод. Джерела області привертають увагу дослідників порівняно високими дебітами (іноді до 5 л/с і вище) і
високою якістю води. Окремі джерела характеризуються наявністю в них кремнекислоти.
В той же час води різних джерел мають свої особливості, які пов'язані з особливостями їх
місцезнаходження та з можливим локальним забрудненням. Для води джерел, розташованих за межами міста,
характерним є підвищення загальної жорсткості води, вмісту нітратів, ряду мікроелементів (в окремих
випадках – свинцю, хрому, кадмію), бактеріальне забруднення води [1].
У процесі проведення досліджень планується виконання інвентаризації джерел області, здійснення їх
комплексного обстеження, що включає дослідження кількісних та якісних параметрів води джерел, а саме
дослідження хімічного складу, фізико-хімічних властивостей, бактеріальної забрудненості, а також дебіту в
різні періоди року. Не менш важливим є проведення оцінки відвідуваності джерел, а також їх придатності для
практичного використання населенням.
Таким чином, у зв’язку з викладеним вивчення кількісних та якісних характеристик джерельних вод
Харківської області та визначення умов їх екологічно безпечного використання є надзвичайно актуальним
завданням.
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ХЛИСТУНІВСЬКОГО
КАР’ЄРНОГО ЗАВОДУ
Одокієнко В.М., студ., Загоруйко Н.В.
Черкаський державний технологічний університет
Екологічна криза в державі продовжує розростатись, охоплюючи все більші території й
поглиблюючись. Цьому сприяють майже повна відсутність асигнувань на серйозні природоохоронні заходи в
усіх галузях виробництва; відсутність контролю й практична безкарність природозгубної діяльності; зростання
кількості й потужності техногенних аварій через тотальну застарілість обладнання і технологій на
виробництвах, а також дуже низька ефективність роботи очисних споруд чи повна її відсутність; відсутність
ефективної системи державного контролю за станом довкілля й управління всією природоохоронною
діяльністю та банку еколого-територіальних даних; надзвичайно низький рівень екологічної освіти населення.
Одним з головних джерел забруднення навколишнього середовища є гірничодобувна промисловість, що має
великий негативний вплив на стан атмосферного повітря, водного середовища та людину.
Виробничий підрозділ «Хлистунівський кар’єр» спеціалізується на видобуванні нерудних будівельних
матерялів відкритим способом, їх сортуванні, зберіганні та відпуску споживачам. Структура ТОВ
“Хлистунівське кар’єроуправління” відповідає технологічним схемам видобування каменю і забезпечує
виробництво готової продукції встановленої номенклатури з наявної сировини. На території підприємства в
установленому порядку розміщені споруди з виробничими ділянками, супутніми службами, споруди у вигляді
закритих і відкритих складських площадок, автомобільних доріг. Суміжні виробничі ділянки ізольовані
звукопоглинаючими стінами і перегородками. ТОВ «Хлистунівське кар’єроуправління» використовує велику
кількість природних ресурсів – водні (від р. Вільшанка), земельні (під виробничі площі), природний газ (для
опалення приміщень). У процесі роботи підприємства з`являється велика кількість забруднюючих речовин, які
негативно впливають на довкілля, але найбільше – на атмосферне повітря. Переробка граніту на підприємстві
невід’ємно пов’язана з навколишнім середовищем. Основні забруднюючі речовини, які дають найбільший
внесок у забруднення атмосфери; оксиди нітрогену, оксиди карбону, сірчистий ангідрид, ртуть металева, пил
абразивно-металевий, марганець та його оксиди, оксиди феруму, зола, аміак, фенол, пропіоновий альдегід,
хлор, пил. Крім того викидаються діоксиди карбону, метан та оксиди нутрогену, що відносяться до парникових
газів. На підприємстві знаходиться 16 джерел викидів, з яких 13 джерел є організованими і 3 джерела –
неорганізованами. Організовані джерела викидів представлені трубами виходу продуктів згорання котельні і
також гирлом виходу аспіраційних систем, систем пилогазоочистки, осьові і кришні вентилятори.
Неорганізовані джерела викидів представлені нещільностями дверних і віконних проємів, люками ємностей.
Основними джеререлами забруднення є підрив гірничної маси, бурильні верстати та автосамоскиди, але
найбільшої кількості викидів забруднюючих речовин становлять викиди при видобуванні граніту.
Основні забруднюючі речовини на підприємстві які дають найбільший внесок у забруднення
атмосфери; азоту оксиди, вуглецю оксиди, ангідрид сірчистий, ртуть металева, пил абразивно-металевий,
марганець та його оксиди, заліза оксиди, метан, зола, аміак, фенол, пропіоновий альдегід, хлор, пил. Для
зменшення кількості пилу на підприємстві встановлено мокрий пиловловлювач.
Основними забруднюючими речовинами води є завислі речовини, хлориди, сульфати, нітрити,
фосфати, марганець. Стічні води після відстоювання в горизонтальному відстійнику потрапляють в річку
Бистріївку.
Площа території складу для відходів підприємства – 150м2. Річний об'єм утворення відходів на
території складу на підприємстві – 3,75 т/рік. Найбільша кількість відходів утворюється з осаду відстійника та
осаду з пептику та нечистот з вигребу труби, комунальних відходів. Більшість відходів відразу утилізуються
або використовуються як вторинні ресурси.
Для покращення технологічного процесу на підприємствіпотрібно засто-сувати і використати:
- новітні технології та сучасне обладнання;
- замінити застарілу технологію виробництва на більш сучасну, це призведе до зменшення викидів
отруйних речовин в навколишнє середовище;
- залучити до процесу виробництва спеціалістів високого кваліфікаційного рівня та збільшити кадрове
забезпеченя спеціалістів-екологів, які б могли б контролювати викиди забруднюючих речовин, вести різного
роду спостереження та контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря та водні джерела;

148

- збільшити заробітну плату за шкідливість виробництва та забезпечити належним відпочинком на
курортах та пансіонатах відпочинку для діагностики хвороб, зменшення розвитку распіраторних та серцевосудинних захворювань;
- забезпечити працівників підприємства належною медичною допомогою;
- забезпечити працівників підприємства належними засобами захисту органів дихання (распіратори,
марлеві пов'язки).
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ОТРАСЛИ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
Руссу Д.О., магістр кафедри теплофізики і прикладної екології
Научный руководитель Зацерклянный М.М., к.т.н., доц.
Одесская национальная академия пищевых технологий
В современных условиях развития технологического прогресса одним из путей поднятия пищевой
промышленности на новый уровень является внедрение и стабильное использование малоотходных
технологий. Это предполагает повышение степени и полноты переработки сельскохозяйственного сырья с
более полным извлечением из него полезных компонентов, а также вовлечение в хозяйственный оборот
отходов производства.
Очень важно то, что внедрение малоотходных технологий позволяет, с одной стороны, максимально и
комплексно извлекать все ценные элементы сырья, превращая их в полезные продукты, а с другой – устранять
или уменьшать вред, наносимый окружающей среде и здоровью человека в результате выбросов производства.
Украина имеет высокоразвитый агропромышленный комплекс, где немаловажное место занимают
предприятия по сбору, хранению и переработке зерновой продукции. Такие предприятия, в свою очередь,
ежегодно генерируют большой объем разнообразных отходов и остатков.
Большинство отходов, образующихся при переработке зерна, являются вторичными сырьевыми
ресурсами, которые представляют собой высокую биологическую ценность. Их использование дает
возможность получать новые продукты без использования колоссальных технических и экономических затрат.
Основные виды вторичных сырьевых ресурсов зерноперерабатывающей промышленности - зерновые отходы,
мучка, лузга, зародыш и отруби, пылевидные отходы.
Основной вредностью, выделяющейся при работах с зерном, остается органическая пыль
используемого сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции. Процессы погрузки, выгрузки и
транспортирования сырья, его обработка, складирование и хранение сопровождаются значительными
пылевыделениями, что приводит при недостаточно эффективной вентиляции к запыленности воздуха в
производственных помещениях, намного превышающей безопасные концентрации.
На элеваторах зерно проходит технологические операции приемки, очистки, сушки, отпуска,
освежения, подвергаясь многократному перемещению транспортными механизмами, и самотеком, в системах
пневмотранспорта. Трение зерна о стенки оборудования и трубопроводов приводит к истиранию оболочек
зерна и возникновению органической и минеральной пыли, образующейся из-за засорения зерна при уборке и
транспортировке различными неорганическими примесями. Очистка зерна на сепараторах снижает его
начальную запыленность, но так как часть зерновой пыли находится в связанном состоянии, залегая в
бороздках, бородках и оболочках зерен, пылевыделения имеют место на каждом этапе технологического
процесса. Значительные пылевыделения наблюдаются при продувке воздухом слоя зерна при активном
вентилировании и сушке.
На мукомольных заводах (мельницах) при подготовке зерна к помолу в обоечных машинах, триерах, а
также при поэтапном дроблении зерна и крупок в вальцовых станках, бичевых машинах, деташерах образуется
значительное количество мелкодисперсной органической пыли. В рассевах и ситовеечных машинах происходит
интенсивное взвихрение пыли в воздухе и образование пылевоздушной смеси с избыточным давлением в
кожухах оборудования, что способствует пылепоступлениям в производственные помещения. Объемное
технологическое оборудование — силосы, бункера — постоянно заполнено пылевоздушной смесью, и при
перегрузочно-загрузочных работах мелкодисперсная пыль попадает в рабочую зону вместе с выбивающимся
через неплотности воздухом, эжектируемым падающим материалом.
На крупозаводах технологический процесс переработки зернопродуктов заключается в интенсивной
обработке поверхности зерна и крупок, в результате чего выделяется мелкодисперсная органическая пыль с
минеральными примесями.
На комбикормовых заводах происходит измельчение различных органических и минеральных
компонентов на молотковых дробилках и вальцовых станках. Измельченный продукт, перемещаясь по всем
технологическим линиям, образует пылевоздушную смесь в оборудовании, бункерах, течках, пневмопроводах,
которая через неплотности в корпусах аппаратов выбивается наружу.
Повышенная запыленность ухудшают режим эксплуатации и сокращают срок службы
технологического оборудования и строительных конструкций. Серьезной проблемой на предприятиях отрасли
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является высокая взрыво- и пожароопасность, причинами которой становятся значительные неорганизованные
пылепоступления органических горючих веществ и возникновение пожаровзрывоопасных пылевоздушных
смесей.
Увеличению пылепоступлений способствуют как недостаточная герметизация оборудования, так и
неэффективная работа аспирационных систем и вентиляции в целом. Даже при хорошей работе аспирации в
воздухе присутствует пыль перерабатываемого продукта. ПДК зерновой пыли — 4 мг/м3, мучной пыли — 6
мг/м3. В отдельных зонах производственных помещений и при аварийных ситуациях концентрация пыли в
воздухе может превышать нормативные значения и повышаться до взрывоопасных концентраций.
Пыль, взвешенная в воздухе, постепенно оседает на строительных конструкциях и технологическом
оборудовании, образуя неплотный, легко взмучиваемый слой осевшей пыли. Вторичное пыление, вызванное
взвихрением осевшей пыли при повышенной подвижности воздуха под действием конвективных потоков,
неорганизованного притока либо залповых выбросов, например при взрывах в оборудовании, т. н. «хлопках»,
резко увеличивает количество пыли в воздухе и может привести к взрыву. Так, для отделения размольного
отделения мукомольного завода достаточно наличия на поверхности ограждений и оборудования слоя осевшей
пыли толщиной 0,6 мм, чтобы при попадании ее в воздух образовалась взрывоопасная концентрация 20 г/м 3.
Количественный и качественный состав пылепоступлений зависит от перерабатываемого сырья, его
влажности, типа технологического оборудования и его технического состояния, а также от эффективности
работы вентиляционных систем.
Свойства образовавшейся зерновой пыли значительно отличаются от свойств исходного материала: она
полидисперсная, имеет высокие значения фактора формы частиц. Для нее важен показатель зольности, который
влияет на пожаро- и взрывоопасные характеристики и определяет возможность утилизации.
Проведенный нами анализ показал, что наиболее целесообразными технологиями переработки отходов
в отрасли хлебопродуктов являются:
- переработка и использование в качестве полезных кормовых добавок для животных;
- получение топливных брикетов из лузги ячменя;
- применение в качестве органических удобрений;
- приготовление компоста для выращивания съедобных грибов;
- производство вторичных материалов.
Однако в научно-технической и патентной литературе отсутствуют научно обоснованные решения по
разработке безотходных технологий переработки вторичных сырьевых ресурсов, а так же сведений об их
физико-химических и структурно-механических свойствах. В связи с этим, сегодня практически отсутствуют
предприятия с малоотходным технологическим циклом производства продуктов и других сопутствующих
товаров на основе зернового сырья.
Поэтому вопрос переработки и/или утилизации отходов предприятий отрасли хлебопродуктов, в том
числе и уменьшение объемов зерновой и мучной пыли, которая обладает высокой взрыво- и
пожароопасностью, остается открытым для более детального изучения, с последующим решением проблемы
загрязнения этими отходами окружающей среды.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИКО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД СОЦІАЛЬНОКОМУНАЛЬНИХ ОБ’КТІВ
Дідик С. В., Венгер А.Р., Челядин Л.І., проф. кафедри хімії
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У всьому світі щорічно більше як 5 млн. людей вмирають через хвороби, викликані забрудненою
питною водою, яка в основному забруднюється стічними водами [1]. Тому ця проблема має надзвичайно
важливе значення для суспільства, оскільки екологічна безпека знижується. Очищення стічних вод сільських
шкіл, літніх таборів, баз відпочинку, санаторіїв, полігонів твердих відходів, мотелів, мийок тощо, які
називаються як малі соціально-комунальні об’єкти (МСКО), набуває значної проблеми, оскільки такі об’єкти
розміщені в основному за межами великих міст, районних центрів чи селищ, де існують очисні споруди. Стічні
води цих об’єктів вміщають різні типи забруднень (механічні, хімічні, біологічні), які потребують специфічної
технології водоочищення. Малі соціально-комунальні об’єкти скидають стічні води у менших кількостях, однак
їх склад є специфічним, а саме: вміст одного забруднюючого компоненту на порядок перевищують значення
допустимих значень для скиду у водні ресурси. Очисні споруди біологічної очистки (БХО) стічних вод [2]
займають великі території та процес очищення потребує дотримання строгих обмежень параметрів
(температура не нижче 10оС, підживлення бактерій, значна кількість диспергованого повітря тощо).
Значно ефективнішим методом очищення стічних вод у порівнянні з БХО є фізико-хімічне очищення
від забруднень за технологією, що включає відділення більших забруднень у вдосконаленому тонкошаровому
відстійнику (т/шв), який займає невеликі території (15м2) [3]. Основні стадії технології наступні: електробробка
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стічних вод в електропристроях, де відбувається окиснення-відновлення шкідливих компонентів стічних вод;
очищення у т/шв; де у залежності від кількості механічних завислих і утворених на вході у відстійник за
рахунок зміни нахилу похилих площин досягається більш висока ступінь очищення стоків та остаточна
фільтрація-.очищення стоків У найближчі роки варто чекати збільшення локальних установок очищення, які
працюватимуть за фізико-електрохімічною технологією [3], оскільки є більш ефективними і дають змогу
очищення стічних вод до необхідної ступені за окремими показниками.
До числа десяти найбільш небезпечних забруднювачів довкілля які внаслідок їх високої токсичності,
належать нафтопродуктами (н/п). Основними джерелами забруднень стічних вод н/п є видобувні підприємства,
системи перекачування і транспортування, нафтові термінали і нафтобази, сховища нафтопродуктів,
залізничний транспорт, річкові й морські нафтоналивні танкери, автозаправні комплекси та станції технічного
обслуговування і ремонту транспорту (СТОРТ).
Метою роботи є розроблення нової комплексної електрохімічно-сорбційної технології очищення стоків
СТОРТ, які забруднюють природні водні ресурси, чим підвищують екологічну небезпеку, регіону, держави.
У дослідженнях використовували стічну воду СТОРТ, що вміщають в середньому н/п 3,25 – 33,27
мг/дм3 і механічні домішки (завислі) складають 18,3 – 154,6 мг/дм3. Вміст інгредієнтів у стічних водах
визначали до і після очищення з використанням методик [4] та визначали ступінь очищення після відстійника і
фільтра для окремих інгредієнтів. Для фільтрованих завантажень фільтра використовували різні зразки цеоліта
клиноптілоліта Сокирницького родовища [5], який характеризується наступними середніми показниками: для
фракції 0,5 – 3мм, насипна густина – 1,1- 1,18 кг/дм3, питома поверхня –20,1- 40, 8 м2 /г, розмір пор 3,5-4,2А.
Для зменшення механічних домішок ( завислих) у стічних водах дослідники пропонують тонкошарові
відстійники, а тому використали у дослідженнях цей тип відстійника але іншої конструкції, що розроблена в
університеті [6].
Лабораторна установка складається з ємності
для стічної води, відцентрового насоса,
електропристрою, горизонтального відстійника з можливістю встановлення похилих площин, випрямляча,
камери збору шламу водоочищення, фільтр-адсорберів, ємності для збору очищеної води. Очищення стічних
вод проводили за нижче приведеною технологією у динамічних умовах таким чином.
Стічна вода з ємності подавалась насосом протягом 0,5 годин у кількості 25 дм3 через
електропристрій, де під дією постійного струму (U =8-10-12-24-30В, І=1,0-10А) у стоках відбуваються
електрохімічні процеси, що спричиняють флотацію завислих в т.ч. на нафтопродуктів у горизонтальному
чи у тонкошаровому відстійнику та впливають на деструкцію розчинних забруднень. На останній стадії
стічна вода поступала на доочищення методом фільтрування через завантаження у двох паралельних фільтрах.
Очищення стічних вод від завислих проводили за допомогою горизонтального відстійника без і з похилими
площинами (ПП) при зміні кута нахилу ПП та з попередньою електрообробкою за різних параметрів напруги
на електродах. Анод електрокоагулятора виготовлений з металічної трубки (Ст3), а тому частково
розчиняється, утворюючи сполуки, що проявляють коагуляційні властивості. Проби стічної води відбирали
після відстійника та ємності і визначали зміну вмісту н/п, завислих та інші показники порівнюючи їх з
початковими, визначаючи ступінь їх зменшення. Одним з показників забруднення води часто
використовують ХПК, який є узагальненим показником забруднень (органічних і неорганічних), а тому
визначали цей показник до та після очищення за методикою [4]. Результати досліджень з використанням
реальних стічних вод приведено у таблиці.
Запропоновані параметри фізико-електрохімічної технології дають змогу ефективно очищати стічні
води, оскільки електрообробка перед відстійником спричиняє флотацію завислих і н/п у верхню частину т/ш
відстійника газами електролізу, а цеоліт сорбує розчинні забруднення в т.ч. н/п та легко піддається регенерації.
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Результати очищення стічних вод СТОРТ електрохімічно-сорбційною технологією.
До очистки

Після очистки

ХПК, мгО2/дм3

н/п, мг/дм3

Завислі, мг/дм3

ХПК, мгО2/дм3

н/п, мг/дм3

зависл, мг/дм3

№ проби /фільтр

Ступінь очищення , %

1/І
32,6
48,7
685,09
3,0
2,0
52,15
2
91,4
23,7
772,56
6,1
1,5
43,86
5
45,5
15,3
685,54
3,2
1,4
38,14
7
49,8
22,4
781,52
2,3
1,2
50,16
9
75,4
18,3
617,85
3,2
0,8
47,42
1/ІІ
32,6
48,7
685,09
3,3
3,7
46,50
2
91,4
23,7
772,56
3,7
2,0
62,38
5
45,5
15,3
685,54
3,5
1,8
33,82
7
49,8
22,4
781,52
3,6
1,3
51,34
9
75,4
18,3
617,85
4,5
0,9
49,65
Примітка: І- фільтр з фракцією 0,5-1мм цеоліта, ІІ- фільтр з фракцією1-3мм

ХПК
Завислі

н/п

90,8
93,3
93,7
95,4
95,7
89,9
97,8
92,3
92,7
94,0

95,9
93,6
90,8
94,6
95,6
92,4
91,6
88,2
94,2
95,1

92,4
94,3
94,4
93,6
92,3
93,2
91,9
95,1
93,4
91,9

Висновки:
1. Результати проведених досліджень очищення стічних вод СТОРТ вказують на те, що електрообробка
перед т/ш відстійником та відділення завислих у ньому підвищують ступінь очищення стічних вод від завислих
до 89,9-97,8%, а фільтрація через цеоліт клиноптилоліт підвищує її ще 24 %
2. Показник ХПК при очищенні стічних вод СТОРТ за фізико-електрохімічною технологією складає
91,9- 95,1%, оскільки зменшується вміст нафтопродуктів та інших забруднень.
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СЕКЦІЯ № ІХ
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ В ПЕРЕДОВИХ ІНОЗЕМНИХ ФІРМАХ
Білик М.Ю., асистент, Божик Д.П., аспірант, Сокур М.І., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Відомі іноземні фірми, такі як «ІВМ», «Saturn», «Toyota», «DuPont», виробили свої підходи до
управління процесами. Згідно з цими підходами діяльність службовців і робітників може розглядатися як
процеси, контроль яких здійснюється за аналогією з контролем виробничих процесів. Багато видів діяльності
службовців, такі як проектно-конструкторські роботи, реалізація продукції, кадрові питання, обробка даних і
т.д., не поступаються за складністю виробничим процесам.
У минулому основна увага приділялася тільки контролю виробничих процесів. Нині ефективність
забезпечується за рахунок надійного керування виробництвом і зворотного зв’язку з усіма ключовими видами
діяльності, а також за рахунок функціонування фірми як єдиного цілого, що складається з декількох під
процесів, з яких тільки один є процесом виробництва продукції, що реалізується споживачеві.
Пропонується наступне визначення терміна «процес»: серія операцій (видів діяльності), які
здійснюються над вихідним матеріалом (вхід процесу), збільшують його цінність і приводять до певного
результату (виходу процесу). Цінність вихідного матеріалу збільшується за рахунок використання
кваліфікованої праці і знань.
Визначення не відрізняється складністю; складними є більшість процесів. Едвард Кеін, директор з
якості фірми «ІВМ», який активно застосовує вищезгаданий підхід до невиробничих служб, говорить: «Тільки
прийняття замовлення клієнта й розміщення цього замовлення по виробничих дільницях вимагають виконання
20 етапів. Обробка інформації включає множину складних процесів, які в сукупності є видом діяльності. Таким
чином, крім самого виробництва, ми управляємо досить складними процесами».
Роль керівника процесу. При вертикальній організації на більшості фірм спостерігається тенденція до
виділення процесу й панування часткової оптимізації. Вирівнювання такої негативної ситуації здійснює
керівник процесу, на якого покладають всю відповідальність за процес і взаємозв’язки з напрямками діяльності
організації. До обов’язків керівника входять забезпечення функціонування всього процесу у взаємозв’язку з
усіма організаційними підрозділами, підвищення його ефективності й модернізація, яка чинить позитивний
вплив на весь процес.
У більшості випадків керівник процесу не займається цією роботою протягом всього робочого часу.
Фактично, після того як процес почав функціонувати, керівник стає вільнішим, оскільки зникає необхідність
вирішення багатьох проблем.
Керівник процесу повинен бути більше за інших працівників зацікавленим в успіху всього процесу.
Тільки таку людину варто призначати на цю посаду.
Для чого потрібен керівник процесу? Більшість процесів або не мають керівників, або ці функції
виконують декілька співробітників, а це означає, що їх не виконує ніхто. Якщо ніхто конкретно не управляє
процесом, то він ніколи не буде вдосконалений.
Першочерговою задачею керівника процесу є чітке визначення його меж із урахуванням первісного
введення постачальником ресурсів, необхідних для процесу, і кінцевого етапу, що передбачає передачу
«споживачеві» результатів.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ
Пащевська А. Р., студ., Мороз О. В., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Із розвитком ринку та посиленням конкуренції в Україні зростає попит на логістичні послуги, що, в
свою чергу, стимулює розвиток логістики. Український логістичний ринок поступово розвивається, але не так
стрімко, як світовий логістичний ринок, проте також має свої перспективи. Саме тому питання дослідження
сучасного стану та перспектив розвитку логістичного ринку України є досить актуальним.
Тенденції розвитку логістичного ринку, а також його проблеми та перспективи досліджували такі
вчені, як Кіндій М.В.[1], Глушенко Т.М. [2], Довженко О.О.[3] та інші. Проте, питання підвищення
ефективності логістичних послуг і надалі залишається актуальним і потребує детального дослідження.
За результатами 15 Всеукраїнської практичної конференції «Прорив в логістиці», яка організована В2В
Медіа-Групою «TradeMasterGroup»27 травня 2016 року, для сучасної української логістики були визначені
характерні тенденції [4] (табл.1).
Таблиця 1– Характерні тенденції сучасної української логістики
Характеристика
Підприємства впроваджують систему Lean(безвихідної) логістики,
скорочуючи затрати та підвищуючи рівень обслуговування ліквідовуючи
процеси, які не несуть користі продукту. Lean-технології стають частиною
менеджменту підприємства.
Передача на аутсорсинг
Зростає попит на передачу виробничими та торговельними компаніями
бізнес-процесів на аутсорсинг, що дає змогу знизити власні логістичні
витрати.
Автоматизація процесів
Автоматизація у теперішній час є невід’ємною складовою логістики, яка
дозволяє
оптимізувати
бізнес-процеси
і
підвищити
конкурентоспроможність.
Управління
ланцюгами Управління ланцюгами поставок(«інтегровані ланцюги поставок»)
поставок
допомагає підвищити ефективність бізнесу на 20-30%.
Сучасні розробки
Все більше компаній активно шукають і впроваджують нові способи
оптимізації бізнесу. В пріоритеті лише сучасні розробки.
Тенденція
Lean-технології

Щодо логістичного сервісу, то на сьогодні ринок логістичних послуг України представлений такими
логістичними операторами (табл.2):
Оператор
1PL
–
«логістичний
інсорсинг»
2PL
–
частковий
логістичний аутсорсинг
3PL
–
комплексний
логістичний аутсорсинг
4PL
–
Інтегрований
логістичний аутсорсинг
5PL - Віртуальна логістика

Таблиця 2 – Логістичні оператори України
Характеристика діяльності
Всі логістичні процеси здійснюються власним вантажоперевізником на
власному транспорті.
Провайдер логістики надає широке коло послуг у своїй країні і закордоном,
але працює як посередник, який організовує ланцюг доставки товару.
Відповідальність за доставку несе логістична компанія.
Провайдер вирішує завдання повного і комплексного логістичного
обслуговування, використовує будь-які види транспорту, має власний
рухомий склад, володіє власним термінальними комплексами та складськими
приміщеннями.
4PL – компанія-інтегратор акумулює ресурси, можливості і технології
власної організації і других підприємств для проектування, створення і
підтримки комплексних рішень по управлінню ланцюгами поставок.
Логістичні послуги глобального інформаційно-технологічного простору.

На практиці більшість компаній України використовують 2PL логістичний сервіс. Серед існуючих
близько 120 транспортно-експедиційних компаній і складських центрів до рівня 3PL досягають не більше 10
компаній.На українському ринку присутня лише одна компанія-провайдер 4PL рівня – «Метро Кеш енд Керрі».
У таблиці 3 наведено характеристику діяльності основних компаній-провайдерів на кожному логістичному
рівні.
Як бачимо з табл. 3 провайдери 5PL рівня відсутні на території України, а 4PL– лише один. Проте,
досягнення 4PL та 5PL рівня логістичних послуг – мета всіх великих логістичних компаній світу. Щодо
розвитку 5PL рівня, то думки експертів дещорізняться. Деякі вважають, що розвиток 5PL це скоріше
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маркетинговий хід, теоретична побудова, адже нічого нового в практиці логістичної діяльності він не
приносить, а лише удосконалює 4PL-рівень – автоматизує і оптимізує роботу з пошуку логістичних рішень[4].
Крім того, найбільші транснаціональні 3PL- і 4PL-провайдери не зацікавлені в розвитку нової сервісної мережі,
яка посприяє знищенню тяжко побудованої власної.
Однак, якщо поглянути на ситуацію з іншого боку, то конкуренція спостерігається не тільки між
економічними суб’єктами ринку, а й між політичними союзами і світовими елітами, які готові стимулювати
розвиток глобальної інформаційної бази для технологічної першості. Так Євросоюз активно фінансує зі свого
бюджету розвиток нових глобальних ІТ-технологій в області логістики, що повною мірою може призвести до
розвитку 5PL-провайдерів. У цьому напрямку активно працює Європейська Логістична Асоціація.
Таблиця 3 – Характеристика організацій-провайдерів
Оператор Компанія-провайдер
Послуги, що надає оператор
1Pl
В Україні більше половини ринку логістичних послуг зосереджено всередині компаній-замовників,
ймовірно тому, що не знайшли необхідні пропозиції на ринку.
2Pl
Орлан-Транс (міжнародні і - міжнародні та регіональні перевезення вантажів;
внутрішні
- ефективні логістичні рішення;
перевезення вантажів)
- Індивідуальний підхід до кожного клієнта;
- перевезення збірних вантажів;
- перевезення небезпечних вантажів;
- перевезення негабаритних вантажів;
- перевезення легкових автомобілів;
- висока якість перевезень;
- гарантоване збереження вантажів;
- своєчасну доставку вантажів;
-- системи супутникового зв'язку з автопоїздами;
- страхові гарантії.
3Pl
DHL (експрес доставка)
- вантажні перевезення: послуги авіаперевезень, послуги морських
перевезень, послуги з перевезень наземним транспортом, комплекс
складських послуг та дистрибуція;
- зберігання на складі та дистрибуція: індивідуальний підхід до
складських операцій, сумісні операції, додаткові послуги;
- митне оформлення, безпека і страхування вантажу;
- контрактна логістика - комплекс послуг, адаптований як для
глобальних масштабів, так і для місцевої специфіки, для того, щоб
забезпечити найякісніше обслуговування Вашого логістичного
ланцюгу. Може включати планування, постачання, виробництво,
зберігання та виконання за індивідуальними вимогами, доставка,
перевезення;
- логістичні рішення у промисловому секторі: авіакосмічна галузь,
споживчий сектор, логістика оздоровчої галузі, промислова,
інженерна та виробнича логістика, логістика технологічного сектору.
4Pl
«Метро Кеш енд Керрі» – В Україні компанія використовує систему «stock-on-line» - товар
METROMGLLogistikGmbH приймається за кількістю і якістю і негайно постачається на
прилавок, складське зберіганя у системі відсутнє.
5Pl
Із вище наведеного слідує, що рівень 5PL-провайдерів має реальні шанси для свого розвитку, однак
уявити «повністю віртуального логістичного провайдера» досить важко, саме тому, на нашу думку, більш
ймовірним є розвиток 3PL- та 4PL-провайдерів, які будуть включати в себе характеристику діяльності 5PL.
Отже, сучасний український логістичний ринок знаходиться на стадії розвитку і становлення, з кожним
роком підвищуючи свою ефективність. Основними операторами, що присутні на українському є 2PL- і 3PLпровайдери, які розвиваються і прагнуть досягти більш високого рівня логістичного сервісу.Україна має значні
перспективи для розвитку ринку логістики, адже це найбільша держава Східної Європи, яка має знаний
економічний потенціал, а також вдале географічне положення. Через територію України проходить велика
кількість міжнародних транспортних кордонів, які в майбутньому можна використовувати повною мірою.
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ПРОДАЖ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ НА УКРАЇНІ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Флакей. Т. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
За останні роки поведінка, потреби і переваги українських споживачів істотно змінились. В період
трансформації сучасної економіки постає гостра необхідність застосування концепції соціально-етичного
маркетингу в модернізованих умовах господарювання. На даному етапі розвитку бізнесу, чинні аспекти
маркетингу визначають сукупність моральних норм і принципів, яких повинні дотримуватися виробничі,
торговельні та інші компанії у своїй діяльності [1].
Поняття та основи соціально-етичного маркетингу та проблеми його впровадження досліджуються
багатьма вітчизняними та іноземними науковцями такими як: Ф. Котлер [2], Дж. Залтман, М. Горбачов, Я.
Газін, Н. Ілляшенко, І.О. Шевчук. Ними були запропоновані ідеї регулювання морально-етичних і соціальноетичних засад маркетингу для подальших досліджень у цій сфері.
Яскраво виражене порушення морально-етичних норм і засад соціального маркетингу можна
проспостерігати в тютюновій промисловості. Маркетингові та рекламні інструменти в тютюновій
промисловості використовують для збільшення продажу цигарок у кіосках України. Маркетинг тютюнових
виробів у точках продажу відіграє важливу роль у збільшенні прибутку товаробиробників. Як відомо, в Україні
заборонено рекламу, спонсорство та стимулювання продажу виробів даної галузі. Проте тютюнова індустрія
обходить цю заборону, коли мова йде про точки продажу.
Новітнє оформлення упаковки цигарок (саме через неї, паралельно з самим процесом куріння, йде
розширення аудиторії курців), яскрава викладка у вітринах стимулює продажі та робить куріння соціально
прийнятним, особливо для молоді. Викладка цигарок займає значну частину – переважно половину — вітрини.
Майже скрізь (94%) цигарки розміщені безпосередньо у прикасовій («привіконній» зоні). Популярним є
спеціальні бокси чи панно (70%), у оформленні яких використовуються яскраві, привабливі кольори (80%) та
освітлення товарів (88%). Також розміщують великі пачки цигарок – муляжі реальних брендів та великі
упаковки з цигарками (Jambo box), які містять кілька пачок всередині (60%) [3].
За дизайн та оновлення викладки відповідає компанія-постачальник сигарет та представники торгової
індустрії:
– встановлюють викладку сигарет і спеціальне яскраве обаднання більш ніж в 70% усіх кіосків;
– приходять перевіряти викладку – в середньому, кілька разів на місяць;
– оновлюють викладку – в середньому, раз на кілька місяців.
Відкрите представлення, тобто активний маркетинг цигарок веде до збільшення як поширеності
куріння, так і споживання. До того ж діти і підлітки, які бачать такі вітрини, мають на 60% більший ризик
почати курити. Цигарки у вітринах вже не розміщують у Канаді, Ісландії, Великій Британії, Норвегії, Фінляндії,
Ірландії, Хорватії, Білорусі, Росії, Австралії, Новій Зеландії, Непалі, Панамі, Кенії. Через викладку тютюнових
виробів бренди цигарок стають впізнаваними, а куріння сприймається як суспільна норма – молодь починає
курити. Проте є універсальний інструмент, який вирішує цю проблему – заборона розміщення цигарок на
видноті. Наприклад, у Канаді після заборони викладки цигарок рівень куріння серед підлітків 15-19 років
знизився з 22% (2014 р.) до 12% (2061 р.) [3]. Тож, міжнародний досвід підтверджує, що це дієво.
З осені 2012 року в Україні заборонили рекламу тютюнових виробів не тільки на телебаченні, радіо,
зовнішніх носіях, а й перекрили традиційні методи просування тютюнових виробів в мережі Інтернет, точках
продажу та встановили ряд інших обмежень стосовно спонсорства і стимулювання продажів.
Міжнародні стандарти маркетингу встановлюють чіткі правила і принципи роботи, аби гарантувати, що
просування тютюнової продукції спрямовано лише на дорослих курців. Це є основою ведення бізнесу і
складовою системи соціального звітування компанії-виробника. Україна також намагається слідувати прикладу
провідних країн світу в боротьбі з тютюнопалінням: з початку 2017 року акциз на тютюнові вироби підвищився
на 40%. В Україні заборонили куріння в кафе, барах і ресторанах, рекламу та спонсорство тютюнових виробів,
впровадили попередження на пачках сигарет.
Соціальні проблеми сучасного українського бізнесу можна вирішити шляхом його реструктуризації на
основі принципів, що закладено в соціально-етичній концепції маркетингу. Крім того необхідною є
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організаційна, функціональна, інформаційна та маркетингова трансформація бізнесу з використанням
інновацій, спрямованих на реалізацію його соціальної місії. При цьому місія діючих підприємств повинна
змінитися з урахуванням соціально-етичних норм та стандартів.
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СТАН РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кім У. В., студ.
Науковий керівник Збиранник О.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Тема дитячого харчування є досить актуальною, адже все, що стосується виробництва товарів дитячого
спрямування, передбачає високу якість та відповідність усім стандартам та нормам.
Законом України «Про дитяче харчування», який визначає стратегічні загальнодержавні пріоритети у
сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим
харчуванням з метою реалізації конституційних прав дитини на достатній життєвий рівень, охорону здоров'я і
життя, а також організаційні, соціальні та економічні засади державної політики у цій сфері закріплено такі
визначення термінів «дитяче харчування» та «якість дитячого харчування». Згідно якому [1]: дитяче
харчування – це харчовий продукт, призначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров’я, для спеціального дієтичного споживання,
спеціально перероблений або розроблений для забезпечення задоволення дієтичних потреб дітей грудного та
раннього віку (дитячі суміші початкові (стартові), дитячі суміші для подальшого годування, продукти
прикорму, напої, вода бутильована для приготування дитячого харчування та/або пиття); а якість дитячого
харчування – це ступінь досконалості властивостей та характерних рис дитячого харчування, які здатні
задовольнити фізіологічні потреби організму дитини в продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та
енергетичної цінності.
Для розуміння повної картини про ринок дитячої продукції треба враховувати, що структура і динаміка
ринку дитячого харчування змінюються в залежності від впливу ряду факторів, а саме: доходів населення,
народжуваності, наявності внутрішнього виробництва і надлишків на ринку, а також цін на сировину. Через те,
що доходи населення в нашій країні після падіння в 2014-2016 роках почали поступово відновлюватися завдяки
стабілізації деяких галузей економіки, відсутності коливань на ринках та встановлення мінімальної заробітної
плати в країні. В середньому, зростання доходів у 2017 році склало 5-7% [2].
Останнім часом зростає попит на продукти дитячого харчування саме від вітчизняного виробника.
Причин тому декілька: адекватна ціна, наявна стандартизація продукції, підтримка власного товаровиробника,
якість, що задовольняє існуючі потреби. Ринок дитячого харчування в Україні знаходиться на зростаючій стадії
розвитку, причому з хорошим потенціалом зростання.
Щодо споживачів, то характерним є зосередження основних груп споживачів (молоді сім’ї з дітьми) у
великих містах-мільйонниках: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпропетровськ. Це пов’язано з тим, що у великих
містах рівень життя є вищим, а відповідно існує тенденція до міграції сільського населення (переважно віком
до 25 років) у великі міста (або передмістя). Тобто густота як дорослого населення, так і основної групи
споживачів дитячого харчування – немовлят, та дітей дошкільного віку у мегаполісах вища. Усі ці фактори
призводять не лише до концентрації населення, а й до локалізації ринків збуту виробників дитячого харчування
і, відповідно, високої конкуренції продавців та виробників цих товарів. Також варто зазначити, що споживання
дитячого харчування в Україні є одним з найнижчих у Європі і становить в середньому 17 кг на одну дитину на
рік, тоді як в Росії цей показник складає – 44, Італії – 61, Іспанії та Швеції – 63, Бельгії – 79, Фінляндії – 96 кг
таких продуктів [3]. Це пояснюється тим, що діти в Україні дуже рано переходять на неспеціалізоване
харчування, а також тим, що батьки все ще надають перевагу приготуванню їжі для малюка власноруч, без
використання готових сумішей. Основними чинниками, якими керуються споживачі при виборі даного товару є
відповідність контролю за якістю продукції, важливість репутації бренду і нюанси просування товарів.
Контроль якості забезпечується великою кількістю державних органів. Контролю підлягають всі процеси –
починаючи від якості сировини і закінчуючи зовнішнім виглядом упаковки. Цей аспект є дуже важливим, адже
він враховується при виборі необхідного продукту і спонукає здійснити повторну покупку.
Згідно з дослідженням рітейл аудиту Nielsen [4], продажі на ринку дитячого харчування України з січня
по грудень 2017 року зросли на 16,4% в натуральному вираженні (в порівнянні з аналогічним періодом 2016
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року), в той час як роком раніше зростання становило 8,9%. Темпи зростання продажів в грошовому вираженні
також зросли: з січня по грудень 2017 року – на 19,1%, роком раніше – на 14,3%. Позитивному впливу на
зростання продажів сприяло зниження темпів інфляції в категорії - з 5% до 2,4%.
Основний внесок у зростання ринку дитячого харчування внесла категорія в'язка дитяча їжа (фруктові
та овочеві пюре, готові до вживання каші і суміші), що займає частку в 31% в грошовому та 17,5% у
натуральному вираженні – її продажі зросли на 31,3% і 17,4% в грошовому і натуральному вираженні
відповідно. Роком раніше показники динаміки продажів категорії дорівнювали 24,2% і 6,5% в грошовому і
натуральному вираженні відповідно. Відсоткове відношення частки ринку на даному сегменті зображено на
рисунку 1.

Рисунок 1 – Частка категорій на ринку дитячого харчування в грошовому вираженні
Найбільшою категорією з продажу в натуральному вираженні стала дитяча вода - частка від загальних
продажів 52,8%, а в грошовому вираженні частка склала 6%. З січня по грудень 2017 року продажі дитячої води
зросли на 18,6% в грошовому і на 22,1% в натуральному вираженні. Найбільшою категорією за часткою
продажів в грошовому вираженні є дитячі молочні суміші, з часткою 41,1%; частка категорії в натуральному
вираженні – 18,7%. Варто зазначити, що даний ринок залишається одним з найбільш високо-прибуткових.
Наприклад, в сегменті молочних сумішей маржинальність досягає 70% [5] .
Хоч ринок дитячого харчування і зростає, проте він не є дефіцитним. Гостро стоїть лише питання у
налагодження виробництва дитячого харчування усіх товарних груп в Україні, зважаючи на високий попит і
потенціал розвитку на цьому ринку, причому не лише на внутрішньому, а і на зовнішньому. Якщо в розвинених
країнах категорія дитячого харчування та догляду за дітьми зростає за рахунок інновацій і преміального
сегмента, то для країн, що розвиваються, таких як Україна, дитячі категорії ростуть за рахунок підвищення
попиту. Найбільшу долю ринку займають молочні продукти. Тож даний сегмент продукції на ринку є
актуальним та привабливим напрямком для дослідження та просування в нашій країні.
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЦЕС ЦІНОУТВОРЕННЯ НА
ПАТ «КВБЗ»
Пащевська А. Р., студ.
Науковий керівник Герасимчук В.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
За сучасних умов конкурентного середовища ціна на товар виступає важливою економічною
категорією, основою ринкового механізму, а ціноутворення – інструментом маркетингу.
Перехід економіки України на ринкові умови потребує нових підходів до методів господарювання,
розроблення стратегії діяльності на перспективу, розрахунку фінансових наслідків своєї діяльності. Велике
значення при цьому має цінова стратегія підприємства, яка повинна розроблятися з урахуванням зовнішніх та
внутрішніх чинників, які діють у країні.
Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) – це публічне акціонерне товариство, одне з найбільших і
найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів,
у першу чергу залізничного рухомого складу. Розміщений у місті Кременчук, Полтавської області.
Основа підприємства – потужні проектно-конструкторське і технологічне управління, оснащене
сучасною технікою для проведення необхідних дослідних, випробувальних, технологічних робіт [1].
Процес ціноутворення на ПАТ «КВБЗ» здійснюється на основі ретельного аналізу зовнішнього
середовища підприємства, під час якого враховуються як макро- так і мікроекономічні фактори (рис. 1).

Рисунок 1 – Фактори, що впливають на процес ціноутворення ПАТ «КВБЗ»
Конкуренти. ПАТ «КВБЗ» функціонує на ринку, де спостерігається високий рівень конкуренції.
Підприємство періодично проводить аналіз конкурентних цін і формує ціну на продукцію залежно від рівня
поточних цін. Саме тому, постійний моніторинг цін допомагає слідкувати за тим, щоб ціна на продукцію була
не занадто низькою чи високою порівняно з конкурентами.
Споживачі. Підприємство постійно аналізує попит на продукцію, якщо на продукцію підприємства
значно збільшується попит, то підприємство може підвищити ціну, щоб мати можливість отримати більший
прибуток. Підприємство також має можливість знизити ціну певному потенційному покупцю продукції, але
розмір знижки залежить від результатів перемовин із потенційним покупцем за досягнення взаємної згоди.
Постачальники. Постачальники ПАТ «КВБЗ» відіграють значну роль не лише в діяльності
підприємства вцілому, а й в процесі ціноутворення, адже встановлення ціни на продукцію залежить від витрат,
пов’язаних із закупівлею ресурсів та відносин підприємства з постачальниками [2].
Економічний фактор. Досить високий вплив на формування ціни на продукцію має такий
макроекономічний показник, як економічний фактор. Зменшення чи абсолютне анулювання обсягів реалізації
продукції в країни Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан), які до політичних та військових конфліктів
були ринком збуту переважної частки виробленої продукції; нестабільна політична ситуація та військові
конфлікти на сході України; відсутність альтернативних ринків збуту для продукції машинобудування, що дали
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б змогу компенсувати втрату традиційних ринків збуту (в т. ч. РФ) та падіння продажів на внутрішньому ринку;
дефіцит державного бюджету, високий рівень інфляції (зміна індексу цін впливає на рівень рентабельності
продукції ПАТ «КВБЗ»), коливаннях обмінних курсів валют, обмежені власні фінансові ресурси, відсутність
реальних зовнішніх інвесторів; економічна криза в країні (низький рівень ВВП, девальвація гривні, високий
рівень інфляції, зниження інвестиційної та ділової активності, високий рівень безробіття) – всі ці фактори
впливають на процес ціноутворення ПАТ «КВБЗ».
Політико-правовий фактор. Велику роль у ціноутворенні грає тендерне ціноутворення. Оскільки ПАТ
«КВБЗ» приймає участь у тендерах, то ціна на продукцію залежить ще й від умов тендерного ціноутворення.
Участь у тендерах збільшує шанси отримати замовлення та безперервне виробництво і, як наслідок, отримання
прибуток, проте, це не так легко, як здається, адже насправді, цей процес є не прозорим. Так політика
проведення тендерних закупівель здійснюється без урахування інтересів вітчизняного виробника;
спостерігається відсутність державного фінансування та державного замовлення ПАТ «Укрзалізниця» на
постійній основі; відбувається блокування тендерних закупівель від ПАТ «Укрзалізниця»/
Таким чином, на формування ціни ПАТ «КВБЗ» впливає велика кількість складників макро- і
мікросередовища, такі як: витрати підприємства, обсяг продажів, умови поставок, умови платежу, ціни і товари
конкурентів, платоспроможність організацій-покупців, становище підприємства на ринку, канали руху
продукції.
Підприємство використовує гнучку цінову політику, яка сприяє зміцненню конкурентних позицій і
росту обсягів прибутку підприємства.
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«Упаковка підприємства» в сучасних умовах діяльності українських підприємств, цей вислів
наштовхує на ряд запитань та непорозумінь. Адже в думках майже кожного українця слово «упаковка»
асоціюється виключно з упаковкою товарів кінцевого споживання. Звичайно ж вона може бути і транспортною,
внутрішньою та зовнішньою, але про упаковку підприємства, навряд чи, хтось подумав.
Сучасними засобами «упакування» підприємств є: сайти, каталоги, буклети, презентації та, найбільш
новий спосіб, маркетинг-кіт. Саме цей вид і стане об’єктом даного дослідження.
Маркетиг-кіт (marketing kit) – це презентація, короткий документ, який демонструє переваги марки,
пропозиції, компанії, підбір маркетингових матеріалів, які дають чіткі відповіді на питання, які цікавлять
читача [1].
Основна ціль маркетинг-кіт – надати потенційним і дійсним клієнтам (партнерам) докази того, що вони
потребують продукцію автора маркетинг-кіт, а рівень і якість цієї продукції дуже високий.
В сучасних умовах існує декілька варіантів представлення даного елементу. Маркетинг-кіт може
представляти: компанію; послугу; продукт; захід; персони; франшизи; програмного забезпечення [1].
Незважаючи на безліч варіантів, кожен з них повинен виконувати наступні задачі:
– виконувати роль ефективного інструменту реклами та PR;
– структурувати дані про досвід і знання компанії;
– полегшувати процес взаємозв’язку з ринком;
– демонструвати відмінності компанії від конкурентів;
– виступати ефективним елементом-помічником при переговорах.
Оскільки маркетинг-кіт виконує ряд задач та має декілька варіантів, існує декілька форматів
інструмента, які може обрати підприємство в залежності від конкретного випадку. Отже, маркетинг-кіт можу
бути представлений у вигляді: комплекту з текстових, аудіо та візуальних документів; поліграфічної виданої
брошури з м’яким зшиванням; контент в електронному форматі; web-сторінка на сайті про компанію, на яку
відправляється посилання; коротка презентація, виконана у вигляді питання-відповідь.
Не залежно від виду та формату, маркетинг-кіт повинен не лише розповідати про компанію, а й
створювати позитивне враження та наштовхувати потенційного клієнта (партнера) на співпрацю. Саме тому
кожен маркетинг-кіт створюється за стандартною структурою, яка наведена в табл. 1.
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Елемент структури
Проблеми
Список
Конкурентні переваги
Про компанію
Кейси
Команда
Опис процесу
Відгуки клієнтів
«Наступний крок»

Таблиця 1 – Стандартна структура маркетинг-кіт [2]
Опис
В даному підрозділі підприємство дає коротку характеристику власного
підприємства, продукції, послуги, а також ті проблеми, які вони вирішують.
Підприємство перераховує перелік товарів та послуг, на яких воно спеціалізується.
Перераховуються аргументи співпраці саме з даним підприємством, чому саме її
необхідно обрати з-поміж усіх конкурентів.
Описується історія заснування, етапах розвитку, секретах успіху, засновниках,
відомих клієнтах. Показувати нестандарті методи в роботі.
Необхідно показати успішні проекти, які були реалізовані підприємством: збільшення
долі ринки, прибутку, введення новинок, проведення виставок, заходів.
Описати колектив, який бере безпосередню участь в реалізації проекту, продажу.
Демонструють весь процес організації виробництва, продажу, надання послуг.
Оскільки потенційні клієнти найбільше довіряють уже існуючим, необхідно зібрати
найбільшу кількість відгуків, при чому не лише позитивних, а і негативних. Адже
використання лише позитивних – може нести негативний вплив.
Підприємство описує власні плани, сподівання, навіть мрії.

Дані елементи можуть доповнюватися наступними: «стандарти, ліцензії, сертифікати» (за їх наявності),
«наш ідеальний клієнт» та ін., якщо вони підкреслюють унікальність підприємства.
Отже, за умов правильного «упакування», підприємство може змінити думки інших людей про власне
підприємство, перекваліфікувати «потенційних» в дійсних клієнтів та збільшити долі ринків.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АГРОМАРКЕТИНГУ
Шатравка І. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У сформованих умовах реформування аграрного сектора економіки особливо актуальним стає
впровадження концепції агромаркетингу, що дозволяє сільськогосподарським підприємствам краще
адаптуватися до негативних факторів зовнішнього середовища.
Маркетинг ще не набув широкого поширення в формуваннях АПК [1, с. 35]. Це пояснюється двома
причинами: по-перше, продукції сільського господарства виробляється недостатньо; по-друге, у окремих
керівників склалася думка про незначність ролі маркетингу в умовах дефіциту товарів, а це абсолютно
неправомірно. Для ефективного ведення агробізнесу необхідно осмислити особливості маркетингу і
враховувати їх в діяльності підприємств АПК. Маркетинг, пов'язаний з продуктами сільського господарства,
складніше промислового і тим більше інших видів маркетингу, що визначається різноманіттям методів,
прийомів і способів його здійснення через великої кількості продуктів, що виробляються, їх цілеспрямованості,
необхідної значущості. Таким чином, різноманіття об'єктивних і суб'єктивних умов ефективного
агромаркетингу в порівнянні з промисловим і обумовлює його складність.
Особливості маркетингу в аграрному секторі визначаються специфікою сільського господарства.
Перша особливість – залежність економічних результатів від природних умов. Виробництво
сільськогосподарських продуктів взаємопов'язане і визначається основним засобом і предметом виробництва землею, тобто її якістю і інтенсивністю експлуатації. Раціональне використання хімічних засобів боротьби з
шкідниками, заміна їх біологічними методами, використання екологозберігаючих технологій створюють
можливості виробляти екологічно чисту продукцію.
Друга особливість – роль і значення товару. Фахівці маркетингу мають справу з товаром першої
життєвої необхідності. Отже, вони повинні своєчасно і в необхідному обсязі і асортименті, а також з
урахуванням віку, статі, національних традицій, стану здоров'я споживачів задовольняти їхні потреби, потреби,
инте- реси. Товар, як правило, швидко псується, тому необхідна оперативність постав ки, доцільна і безпечна
упаковка, сервісне і естетичне забезпечення.
Третя особливість агромаркетингу - розбіжність робочого періоду та періоду виробництва. Продукцію
рослинництва отримують 1-2 рази в рік, а робочий період триває цілий рік. У зв'язку з цим фахівці з маркетингу
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повинні дуже добре знати діалектику попиту споживачів, вміти прогнозувати тенденцію його задоволення,
ринкову кон'юнктуру і т.д.
Четверта особливість – сезонність виробництва і отримання продуктів. З цим пов'язана специфіка
маркетингового забезпечення вивчення ринку збуту і просування продукту. У зв'язку з тим, що споживач може
бути останнім, виникає доцільність маркетингової діяльності по переробці продукції безпосередньо
виробником в господарстві.
П'ята особливість – різноманіття форм власності в системі АПК на землю, засоби виробництва, що
реалізується товар. Це зумовлює багатоаспектну конкуренцію, яка управляється тільки попитом споживачів і
його задоволенням. Звідси різноманітність і диверсифікація стратегій, тактик, форм, методів, прийомів
агромаркетингу. Наприклад, тільки з урахуванням фактора конкуренції маркетингові стратегії, можуть бути
наступними: конкурентної боротьби, співробітництва, реконкурентності справи, товару, маркетингу,
конверсіфікаціі, диверсифікації.
Шоста особливість – різноманіття організаційних форм господарювання. З урахуванням форм
власності утворюються системи агромаркетингу, різні з точки зору організації, функціонування,
самоврядування, а головне – сприйнятливості і адаптивності до потреб, вимог і інтересам споживачів. Сільське
господарство, як жодна галузь економіки, характеризується різноманіттям організаційно-господарських форм радгоспи, колгоспи, об'єднання, агроконсорціуми, фермерські, селянські господарства і т.д. Звідси і різні форми
маркетингу, починаючи з цільової програми маркетингової діяльності і закінчуючи результативністю
агробізнесу.
Актуальність агромаркетингу обумовлюється тим, що в Україну надходить багато продуктів
харчування із-за кордону [2, с. 108]. При цьому реалізуються багато факторів міжнародного агромаркетингу,
тому маркетингове забезпечення наших формувань повинно конкурувати з закордонними фірмами. Необхідно
відзначити, що такої жорсткої конкуренції ніякі інші види маркетингу в Україні не відчувають. Для
ефективного здійснення діяльності на ринку сільськогосподарської продукції необхідно послідовне
впровадження агромаркетингу, знання якого допоможе прийняттю науково обгрунтованих і вивірених
господарських рішень.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Яришева Є.М., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В сучасне суспільство характеризується підвищеною соціологізацією, висвітлюються «закриті»,
«заборонені» теми, інформація направлена на зміну людської свідомості та сталих стереотипів. Важливу роль в
даній діяльності відіграє соціальний маркетинг.
Соціальний маркетинг – це напрям, що використовує інструменти маркетингу для поліпшення життя як
окремих людей, так і всього суспільства в цілому [1].
Ключовими елементами такого маркетингу – є розробка, реалізація і контроль соціальних програм,
спрямованих на просування соціальних ідей, рухів або реалізацію практичних дій [1].
Гарним інструментом для просування ідей соціального маркетингу, є соціальна реклама, яка за своєю
суттю покликана змінити ставлення суспільства до певної проблеми, а в довготривалій перспективі –
сформувати нові соціальні цінності [2].
Веб-платформа UaModna, яка почала своє існування в 2012 році, говорять: «Багато людей скаржаться,
що за допомогою реклами компанії неприємно вриваються у наше повсякденне життя і «засовують» свою
продукцію просто до горлянки, проте так працює не вся реклама. Але існують чудові приклади ефективних
стратегій для рекламних кампаній соціального спрямування, які голосно говорять про проблеми суспільства.»
[3].
UaModna, визначила свій рейтинг «40 найсильніших соціальних реклам», і один з прикладів, це постер
«Колір твоєї шкіри не повинен визначати твоє майбутнє» (рис.1).
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Рисунок 1 – Постер рекламного агентства Publicis Conseil
Дана реклама була розроблена французьким рекламним агенством Publicis Conseil, яке бажало донести,
те що усі люди рівні, кожен має право займатися тією справою, якою він бажає, не дивлячись на те, якого
людина походження, національності чи кольору шкіри. За досить короткий час це повідомлення зайняло вагоме
місце у суспільстві, адже підіймається гостра тема, яка довгі роки була чи не першопричиною не лише між
людських суперечок, а й світових війн.
На даному прикладі бачимо, що соціальна реклама має важливу виховну функцію, виступає
інструментом для подолання соціальних стереотипів. Підприємець, в сучасних умовах, має підтримувати свою
соціальну позицію на ринку, це важливий момент, адже у кожному сегменті існують свої культурні та історичні
особливості, не звернувши на них увагу, можна не повністю досягти поставлених цілей.
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МАРКЕТИНГ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Плахотник Я. Д., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Маркетинг розглядається як інструментарiй і фiлософiя для ведення пiдприємницької дiяльності. Він є
результатом теорії та практики рiзних шкіл. Маркетинг розвивався в наслідок колективної творчості
менеджерів, підприємців, учених різних країн, що діяли в конкретних полiтичних і соцiально-економічних
умовах. Термінологія і зміст регулярно оновлюються, проте спочатку вони узгоджуються з процесом обміну,
специфікою товарно-грошових відносин, розвитком форм збуту і взаємодією продуцентів зі споживачами
продукції, товарів і послуг.
За думкою А. Войчака і В. Шумейко, маркетинг – це фiлософія та інструментарiй формування,
здійснення і розвитку взаємовигідних процесів обміну в суспільстві [1, С.55]. За останні десятилiття науковотехнічний прогрес вніс корективи в усі сфери життя, в тому числі в економiку, підприємництво і маркетинг.
Маркетинг в сучасному розумінні повинен базуватися на швидкому, гнучкому плануванні нововведень,
в центрі яких завжди має бути споживач. Нові послуги та продукти можуть створити абсолютно нові ринки, а
на ринках, що вже iснують, допомагають потіснити конкурентiв. Якщо раніше пріоритети віддавалися
зменшити ризику при виходi на ринок з новим продуктом, то на сьогоднi прiоритетність зміщуються у бік
пришвидшення виходу на ринок, прагнення стати на ньому першим, що, як правило, дає більшу долю ринка.
Втрати в наслідок пiзнього виходу на ринок можуть суттєво перевищувати втрати від недостатньої
ефективності нових продуктiв. Швидкiсть та гнучкiсть під час прийняття продуктових рiшень для багатьох
підприємств є одним з головних орієнтирів. Але створювати конкурентну перевагу завдяки продукту все важче,
хоча розробці нових продуктiв придiляється багато часу.
Зараз все частіше почали використовувати такі терміни, як «традицiйний (старий)» та новий маркетинг
[2, с.204]. Беручи до уваги те, що перший більше орiєнтований на збільшення об’єму продажів, ринкової долі,
прибутку, товарообіг, тоді як новий маркетинг – на збільшення вартості бiзнесу, бренду, значну частину якого
можуть складати активи нематеріального характеру, що включають споживчий капітал. З цієї точки зору,
орієнтація переходить на перспективу довгострокових відносин всiх напрямів маркетингової діяльності.
Зокрема, витрати на рекламну кампанію повинні бути інвестицією у вартість торгової марки, тобто – в
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майбутній прибуток. В цьому випадку реклама повинна бути спрямована на створення торгової марки, яку
будуть впізнавати протягом довгострокового перiоду. Щоб сформувати лояльність у споживача. Ефективнiсть
такого «промоушену» можна оцінити за допомогою спiвставлення росту вартостi торгової марки до витрат на
проведення рекламної кампанiї.
Також варто зазначити, що з усіма змінами науково-технічного прогресу відбуваються якісні зміни у
продуктовому насиченні ринку. Все більше продуктів випускаються схожими один на одного. Більшість
продуктів стають недиференцiйованими для споживача. Такі обставини значно скорочують життєвий цикл
продуктів. Зменшення диференцiації торгових марок може призводити до постановки нереалістичних ринкових
цілей і, відповідно до перевиробництва, зниження рівня доходів, направлення менших коштів на розробку
нових продуктів чи взагалі припинення фінансування цієї сфери. Звідси – неповне завантаження виробничих
потужностей, скорочення доходу, менші інвестиції в диференціацію торгових марок.
У сучасній ринковій економіці головним мірилом, що визначає успіх, є спроможність і можливість
задовольняти запити споживача. Цей факт призводить до ряду висновків для маркетингу. В сучасній економіці
маркетинг повинен брати за основу швидке та гнучке планування нововведень. Маркетингові зусилля мають
бути спрямовані на розробку і створення такого продукту, про який споживач ще не знає. В центрі нововведень
завжди повинен бути споживач.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД В УКРАЇНІ: ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ
Курілов О.В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Водні споживчі ресурси є одними з найважливіших видобувних природних ресурсів України. Їх
ефективне використання не лише дозволяє забезпечити первинні потреби населення, але й підвищити
експортний потенціал країни та сприяє формуванню її позитивного іміджу. Ринок мінеральної води є
доступним та прибутковим, мінеральна вода в надрах практично безкоштовна, природно чиста і корисна для
здоров'я людини.
Незважаючи на те, то споживання безалкогольних напоїв падає, сегмент мінеральних вод продовжує
зростати. На ринку мінеральних вод спостерігається тенденція до зниження споживання сильногазованих вод і
зростання споживання слабо і негазованих вод. У 2015 р частка негазованих вод збільшилася на 12%, до 37% в
порівнянні з 2014 р вживання негазованої води зростає за рахунок того, що люди більше стали купувати воду на
розлив, а також воду у великих бутлях додому і в офіс. У 2015 р в порівнянні з 2014 р роздрібні ціни на
бутильовану воду зросли на 10,9%. Що в свою чергу має пряме відношення до тенденцій упаковки на
підприємстві Моршнська і навіть зараз вже створена бутильована вода від даного підприємства.
Найчастіше воду купують в жаркий сезон (травень-вересень). Середньостатистичний українець за рік
споживає близько 40 л мінеральної води, що є дуже низьким показником. Так, наприклад, в європейських
країнах цей показник становить 120 л води на рік однією людиною.
На ринку безалкогольних напоїв досить багато учасників з безліччю торгових марок і брендів. Однак в
українців вже склалися традиційні переваги і тому дрібні або нові бренди йдуть з ринку, витісняючи більш
великими брендами. Так майже 50% всього ринку газованої води і майже 70% ринку негазованої води належать
10 великим виробникам. Решта частки належать невеликим місцевим торговим маркам і виробникам. Вхід
нових операторів на ринок досить важкий, оскільки український ринок мінеральних вод досить консолідований
і діючі оператори міцно утримують свої позиції, розширюючи своє виробництво.
Основні великі гравці на ринку мінеральних вод в Україні (рис.1):
 IDS Group Ukraine (компанії належать такі торгові марки, як «Моршинська», «Миргородська»,
«Аляска», «Трускавецька», а також мінеральна вода «Боржомі», імпортована з Грузії);
 «Кока-Кола Беверіджиз Україна» (бренд «BonAqua»);
 «Оболонь» (мінеральна і питна вода торгових марок «Оболонська», «Прозора»);
 «Росинка» (ТМ «Софія Київська»);
 «Ерлан» (ТМ «Знаменівська»);
 Свалявський завод мінеральних вод (мінеральна вода торгових марок ТМ «Поляна Квасова»,
«Свалява», «Лужанська», «Поляна джерельна»).
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Незважаючи на те, що великі компанії є закордонними, а не українськими, їх портфель брендів
складається в основному з вітчизняних торгових марок. Це пов'язано з тим, що українці більш лояльні до
українських торговим марками і з тим, що мінеральна вода українських брендів дешевше, ніж міжнародних.

Рисунок 1 – Популярність мінеральних вод в Україні (%)
IDS Group Ukraine є одним з лідерів на українському ринку мінеральних вод. У структурі ринку
компанія контролює близько 28% випуску і реалізації даної продукції. IDS Group Ukraine є частиною
міжнародної компанії «IDS Borjomi International». Холдинг IDS Group об'єднує 4 заводи з виробництва
мінеральної води: Моршинський завод мінвод, Миргородський завод мінеральних вод, Трускавецький завод і
ПАТ «Нова» в м. Гола Пристань.
Передове місце бренду Моршинська на українському ринку питних вод пояснюється не тільки високою
якістю води, а й вдало розробленому дизайну упаковки в якій вона представлена. Підтвердженням цього став
той факт, що у 2017 році проведений редизайн упаковки Моршинська отримав екопремію EcoAwards 2017.
Проте на цьому удосконалення упаковки Моршинська не завершилося, так в 2017 році вона впустила нову
преміальну пляшку в стеклі, дизайн котрої підкреслює чистоту і природний смак води і розроблений у
відповідності з останніми світовими трендами [1].
Ринок мінеральних вод, на відміну від інших галузей національної економіки, має сприятливі
перспективи для подальшого розвитку, оскільки Україна характеризується доволі низьким рівнем споживання
бутильованої води. Нині на ньому представлено доволі широкий асортимент зі значними товарними запасами.
1. Про моршинську [Електронний
http://www.morshinska.ua/about-morshinska.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Панасенко Я. С., магістрант
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Нестабільна економічна ситуація, яка склалася у сфері українського бізнесу практично унеможливлює
стабільний розвиток інноваційної діяльності на підприємствах. Сучасна інституційна інфраструктура
українського промислового комплексу не відповідає міжнародним тенденціям конкуренції, глобалізації,
посиленню постіндустріального напрямку розвитку суспільства. У зв’язку з цим розвиток інновацій
відбувається хаотично і більшість з них мають нетехнологічний характер (рис. 1).

Рисунок 1 – Розподіл підприємств у 2014–2016 рр. за типами інноваційної діяльності,
у % до загальної кількості підприємств [1]
Упродовж 2014–2016 рр. частка підприємств, які займались інноваційною діяльністю, за
рекомендованими видами економічної діяльності становила 18,4%, у тому числі здійснювали технологічні
інновації – 11,8%, нетехнологічні – 13,4%.
Слід зазначити, що існує прямий зв’язок між розміром підприємства і його рівнем інноваційності,
оскільки для впровадження інновацій необхідно мати певну кількість персоналу (табл. 1), задіяного у виконанні
наукових досліджень і розробок (далі – НДР). Відповідно найвища частка як технологічно інноваційних, так і
нетехнологічно інноваційних підприємств у 2016 р. була серед великих підприємств (відповідно 11,5% і 8,2%).
Таблиця 1 – Розподіл підприємств за типами інновацій та кількістю працюючих, %
У тому числі запроваджували
Обстежені
З них інноваційно технологічні технологічні та нетехнологічні
підприємства,
активні
інновації
нетехнологічні
інновації
усього
інновації
Усього
100,0
18,4
5,0
6,8
6,6
у тому числі з кількістю працюючих
до 49 осіб
100,0
14,8
3,8
4,9
6,1
50-249 осіб
100,0
24,7
7,3
9,8
7,6
250 осіб і більше
100,0
39,6
11,5
19,9
8,2
Джерело: складено автором за даними [1]
Таким чином, зважаючи на виявлені та розглянуті проблеми відсутності ефективної реалізації
інноваційної моделі розвитку, для появи позитивної тенденції потрібно вжити таких заходів як розробка і
створення єдиної функціонуючої національної інноваційної системи, яка б формувалась на різних рівнях;
створення загальнодержавної інформаційної системи у сфері інноваційного розвитку; забезпечення
використання існуючого науково-технічного доробку щодо його інноваційного впровадження [2].
Також гострою проблемою гальмування інноваційного прогресу є відсутність забезпечення
відповідного фінансування. Тому розробка відповідного законодавства, а також спрощення податкової політики
сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості України на міжнародному рівні інвестування, що є однією
з головних перспектив у збільшенні потоків міжнародного капіталу в українську економіку.
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Підвищення ефективності суспільного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу й
інтенсифікація господарювання значною мірою залежать від повного і раціонального використання виробничих
ресурсів. Економічний розвиток будь-якого підприємства та зростання ефективності виробництва в цілому
потребує ефективного їх використання. Важливим постає питання єдиного трактування поняття виробничих
ресурсів підприємства.
Варто відзначити, що поняття «виробничі ресурси» у сучасній економічній науці трактується по
різному, єдиного розуміння, не дивлячись на широку вивченість питання, не існує до цього часу [1]. Перш за
все, це спричинене, тому що визначення поняття виробничих ресурсів має не лише важливе наукове, ай
практичне значення в діяльності українських підприємств, оскільки чітке уявлення про його зміст визначає
обґрунтований підхід до його оцінки. У табл. 1 наведено трактування відомих вчених-економістів про сутність
поняття «виробничі ресурси».
Таблиця 1 ‒ Порівняльний аналіз сучасних теоретичних підходів до складу виробничих ресурсів підприємства
Автори
Склад виробничих ресурсів
В. Грузінов, В. Грибов
робоча сила; знаряддя праці; предмети праці; готова продукція; природні
умови виробництва.
В. Івахненко, П. Попович
трудові ресурси; основні фонди; матеріальні ресурси.
М. Баканов, А. Шеремет
засоби праці; предмети праці; праця.
В. Горфінкель, В. Швандар
виробничі фонди(основні і оборотні); робоча сила; інформація.
А. Ільїн, В. Волков
трудові ресурси; виробничі фонди; інвестиції; інформаційні ресурси.
М. Чумаченко, М. Болюх
трудові ресурси; матеріальні ресурси; основні засоби.
В. Нємцєв
природні ресурси; оборотні кошти, вт. ч. матеріальні ресурси; трудові
ресурси; капітал; заповзятливість (підприємницька активність);
результати науково-технічного прогресу.
Г. Шадрін, Г. Савицька
засоби праці (основні засоби); предмети праці (матеріальні
ресурси); праця (трудові ресурси).
В. Тітов
основні виробничі фонди; оборотні кошти; матеріально-технічні ресурси;
трудові ресурси.
Т. Сорока
трудові ресурси; основні засоби; матеріальні ресурси; фінансові ресурси.
Підсумовуючи проведений аналіз визначення терміну виробничих ресурсів, зазначимо, що багато
науковців як невід’ємну частину виробничих ресурсів виділяють три їх складові елементи: основні виробничі
засоби, основні оборотні кошти та трудові ресурси.
На нашу думку, всі складові є важливими при оцінці забезпеченості підприємств виробничими
ресурсами, а вибір конкретних показників для ефективного аналізу залежить від специфіки галузі
функціонування. Зокрема, для автотранспортного підприємства доцільним буде врахувати складові
запропоновані Сорокою Т. [2], адаптуючи їх для конкретного підприємства, при цьому пропонуємо додати до
оцінки такі складові як інноваційна та інформаційна, що характеризують можливості генерації і сприйняття
ідей та задумів інновацій, організаційну а також інформаційну оснащеність підприємства, ступінь повноти,
точності і суперечливості інформації, необхідної для прийняття ефективних управлінських рішень. Це
дозволить більш швидко та об’єктивно оцінити результати діяльності підприємства, оцінити конкурентне
положення підприємства та запропонувати стратегічні напрями його розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шевчук Ю. В., асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сьогодні якість матеріально-технічної бази підприємств національної промисловості є незадовільною.
За період існування незалежної Української держави, як показала практика, стан матеріальної основи
виробничого процесу істотно впливав на результативність господарської діяльності, тому даний факт
неможливо залишити поза увагою. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є забезпечення безперебійного
фінансування розвитку техніко-технологічного потенціалу промислових підприємств.
Особливості інвестиційного забезпечення виробничого процесу було детально розглянуто у роботах
вітчизняних вчених, зокрема: О. В. Пирог, Г. Г. Карчевської, М. М. Ільчука, С. М. Кваші, О. В. Бойко,
С. О. Заїки та ін. Беручи до уваги наведені наукові доробки, у сучасних умовах важливим є дослідження даного
питання шляхом ретроспективного аналізу у регіональному розрізі.
Вивчаючи проблеми фінансування розвитку матеріально-технічної бази вітчизняних промислових
підприємств, національну економіку неможливо розглядати тільки як єдине ціле. На перший план виходить
розгляд даного питання у кожному окремо взятому регіоні, враховуючи його спеціалізацію, географічне
розташування та роль у формуванні ВВП. Полтавська область сьогодні є одним із провідних центрів у сфері
машинобудування, харчової та добувної галузей промисловості, що характеризує її значимий вклад у розвиток
української промисловості в цілому (табл. 1).
Таблиця 1 ‒ Динаміка індексів промислової продукції за видами діяльності у 2013-2017 рр.
(у відсотках до попереднього року) (сформовано на основі [1])
Роки:
Галузь народного господарства
2013
2014
2015
2016
Добувна промисловість
104,8
100,2
102,7
98,3
Металургійна промисловість
86,0
81,2
93,7
119,4
Галузь машинобудування
69,9
55,9
66,8
108,6
Енергетична галузь
105,9
88,3
93,9
96,6
Легка промисловість
103,0
97,6
108,7
108,3
Харчова промисловість
94,5
110,1
96,7
100,3

2017
96,6
114,6
139,3
95,5
86,1
87,2

Отримані дані свідчать про те, що у 2013-2017 рр. відбулась істотна зміна стратегічних орієнтирів
розвитку промисловості Полтавського регіону. Так, у 2013-2014 рр. основними генераторами валового
регіонального продукту були добувна та легка галузі промисловості, натомість у 2016-2017 рр. на перший план
виходять металургійна галузь та галузь машинобудування. Незважаючи на позитивну динаміку індексів
промислової продукції даних галузей у останні роки, ця тенденція ще не є усталеною, що актуалізує
необхідність її збереження довгостроковому періоді. Ці галузі характеризуються значною матеріаломісткістю
виробництва, а, отже, вимагають наявність високорозвиненого техніко-технологічного потенціалу, що є
неможливим без достатніх обсягів капіталовкладень. Ретроспективний аналіз капітального інвестування у
досліджуваному регіоні дає змогу описати основні тенденції даного процесу та визначити його перспективи
(табл. 2).
Таблиця 2 ‒ Обсяги капітального інвестування за видами активів (у тис. грн) (сформовано на основі [1])
Роки:
Напрями інвестування
2012
2013
2014
2015
2016
Усього
10217406 9536276 8827798 8337857 15265159
Інвестиції у житлові будівлі
674781
909823
742092
1111740
961952
Інвестиції у нежитлові будівлі
1718646
1682154 1637747 1363990 4264973
Інвестиції у машини та обладнання
2727193
3018653 2852640 3072000 6362190
Інвестиції у транспортні засоби
1545140
677780
506014
892839
1349192
Інвестиції у нематеріальні активи
167514
129715
122108
91335
139546
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Таким чином, сумарні обсяги капіталовкладень, незважаючи на довготривалу низхідну динаміку, у
останньому році стрімко збільшилися (із 8337857 тис. грн до 15265159 тис. грн). Це пояснюється тим, що
держава залучила значні обсяги фінансових ресурсів у європейських кредиторів на забезпечення економічного
зростання у національному виробництві [2]. Це дає змогу говорити про певні перспективи розвитку технікотехнологічного потенціалу промислових підприємств.
Окремо необхідно звернути увагу на особливості розподілу фінансових ресурсів між зазначеними
напрямами інвестування за досліджуваний період у Полтавському регіоні (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Динаміка питомої ваги капітального інвестування за видами активів (у %)
(сформовано за даними [1])
За даними наведеного рисунка варто відмітити істотне збільшення за останній рік відсоткової частки
інвестицій у нежитлові будівлі (із 16,36% до 27,94%), що передбачає саме модернізацію, оновлення та
реконструкцію виробничих споруд та приміщень. Вони являють собою пасивну частину основних фондів, що
забезпечує якісний перебіг виробничого процесу та створює належні умови праці для робітників. Висхідна
динаміка простежується за показником питомої ваги інвестицій у машини та обладнання, тобто в активну
частину основних фондів (із 26,69% у сумарному обсязі освоєних капіталовкладень у 2012 році до 41,68% у
2016 році). Натомість обсяг інвестицій у нематеріальні активи залишається на досить низькому рівні
(приблизно 1% від загальної суми капітальних інвестицій), що свідчить про низький рівень інноватизації
вітчизняного виробництва [2].
Таким чином, з метою забезпечення раціонального використання фінансових ресурсів для розвитку
техніко-технологічного потенціалу промислових підприємств Полтавської області слід зосередити увагу на
таких аспектах:
1) з огляду на стійкий взаємозв'язок росту обсягів капітального інвестування та росту обсягів
виробництва провідних галузей регіону, очевидною стає важливість забезпечення стабільного фінансування
підприємств у довгостроковій перспективі;
2) оскільки техніко-технологічний потенціал підприємств машинобудування та металургійної галузі є
одним із найбільших серед підприємств усіх галузей національної економіки; а продукція даних підприємств
являє базу вітчизняного народного господарства, слід виважено підходити до відбору пріоритетів при
здійсненні масштабних капіталовкладень;
3) як показав аналіз, для забезпечення стійкого розвитку техніко-технологічного потенціалу
промислових підприємств необхідно нарощувати обсяги інвестицій саме у пасивну частину основних
виробничих фондів (а саме, у виробничі будівлі та споруди) та забезпечити достатні обсяги інвестування у їх
активну частину (машини, обладнання, устаткування);
4) зважаючи на високі темпи НТП слід підвищувати частку капіталовкладень у нематеріальні активи.
Збільшення обсягів інвестицій у даному напрямі передусім має забезпечити якісний розвиток технікотехнологічного потенціалу суб'єктів господарювання, що підвищить конкурентоспроможність національної
економіки в цілому та сприятиме розвитку міжнародних економічних відносин [3].
Отже, забезпечення адекватного фінансування розвитку техніко-технологічного потенціалу
промислових підприємств Полтавської області безперечно є рушійною силою економічного зростання як у
межах самого регіону, так і народного господарства України в цілому. Врахування особливостей даного
процесу, які були висвітлені у проведеному дослідженні, при реалізації держаної економічної політики
сприятиме успішному розвитку вітчизняної промисловості та розширеному відтворенню у довгостроковій
перспективі.
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INFLATION IN UKRAINE
Писаренко Н. Ю., студ.
Науковий керівник Скоробагатова Т. І., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Today the economic environment of Ukraine is experiencing a rather significant and big decline in almost all
indicators. The problem of inflation is one of the most urgent and painful for Ukraine not only in recent years, but also
for the entire period of independence as a whole. Inflation is a prolonged increase in the general price level, reflecting
the decline in purchasing power of the monetary unit.
The urgency of the topic is as follows: inflation leads to a sharp decrease in the level and quality of life for
almost all whales; increases the level of crime and offenses, as a result of which social tension increases in society; the
demographic problem is increasing; labor migration of the population; GNP production is decreasing; the rate falls
national currency.
The main reasons that lead to inflation in Ukraine are: increasing money in circulation; imbalance between
supply and demand; rising prices, which leads to an increase in wages and pensions as a result of the inflationary spiral;
aggravation of the political situation on the territory of the state; instability of the exchange rate of the national
currency; shadow economy; the influence of external factors and the state of relations with business partners of
Ukraine.
The dynamics of inflation in Ukraine over the past 11 years can be seen in the chart below (Figure 1) [1].

Figure 1 ‒ Dynamics of consumer price index
As can be seen from this graph, the consumer price index, and hence the inflation index in the period from
2008 to 2012, decreased. However, next year and 2014 were characterized by a noticeable and rather sharp increase in
the rate of inflation. Already in 2015, this indicator reached 143.3 points, according to official data of the National Bank
of Ukraine. This means that the inflation rate was 43.3%, which is the highest indicator in the country over the past 20
years [2]. One of the main reasons for such indicators was a sharp and substantial increase in the cost of utilities. Thus,
in 2015, Ukraine ranked second in the world in terms of inflation after Venezuela. Next, we see a fairly significant
decline in the consumer price index for the period 2016-2017.
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Of course, such an important problem can not be left without attention and participation of the state. In order to
improve the situation in Ukraine, which has been characterized by a rather high level of inflation in recent times, and
the forecasts for it are also not comforting, a radical change in the current financial policy that is inherent in devaluation
and inflation, on the policy of strengthening the national currency, stimulating the growth of industrial production,
support optimally regulated inflation rate [3].
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Ященко І. В., магістрант
Науковий керівник Гришко Н. Є., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені МихайлаОстроградського
У сучасних економічних умовах від масштабів впровадження новітньої техніки та технологій залежить
ефективність розвитку національної економіки. Саме тому набувають актуальності питання пов’язані з
активізацією інноваційної діяльності. Завдяки ефективному використанню науково-технологічного потенціалу,
оновленню техніки й технології та розширенню ринків збуту можна забезпечити конкурентоспроможність
продукції та підприємств.
Дослідженнями розвитку інноваційної активності та інноваційного розвитку національної економіки
займались багато вітчизняних та закордонних вчених, а саме: С. С. Арутюнян, В. М. Геєць, В. А. Гросул,
А. В. Ключник, Г. І. Мерніков та інші.
Зростання інноваційної активності підприємницьких структур призведе до економічного зростання
країни. Основними факторами від яких залежить покращення інноваційної активності є креативні підходи до
поданих способів задоволення потреб споживачів, завдяки чому можна вдосконалити та оновити продукцію,
також отримувати більші доходи та зміцнити свої ринкові позиції [1].
Дані про показники активності промислових підприємств України за 5 років наведено в табл. 1.
Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності у 2016 році становить 7695,9 млн грн. Основна
частка цих витрат пов’язана з покупкою машин, обладнань та програмного забезпечення – 5,1 млрд грн (або
66,5%). Сума 1,7 млрд грн (22,8 %) припадає на витрати внутрішніх та зовнішніх науково-дослідних розробок,
на покупку інших зовнішніх знань виділено 47,2 млн грн (0,6%), а на інші витрати припадає 0,8 млрд грн
(10,1%).
Таблиця 1 ‒ Динаміка показників інноваційної діяльності у промисловості України за 2012−2016 роки [2]
Показники
Роки
2012
2013
2014
2015
2016
Кількість інноваційно-активних
Одиниць
1462
1679
1758
1715
1609
підприємств
%
13,8
16,2
17,4
16,8
16,1
Кількість підприємств, що
Одиниць
1217
1327
1371
1312
1208
впроваджували інновації
%
11,5
12,8
13,6
12,9
12,1
Загальний обсяг фінансування
млн грн
8045,5 14333,9 11480,6 9562,6
7695,9
інноваційної діяльності
найменувань
2408
3238
3403
3138
3661
Освоєно виробництво
з них, нових видів
інноваційних видів продукції
663
897
942
809
1314
техніки
млн грн
33697,6 42386,7 36157,7 35862,7 25669,0
Обсяг реалізованої інноваційної
продукції в промисловості
%
3,8
3,8
3,3
3,3
2,5
Обсяг реалізованої інноваційної
млн грн
13713 12630,6 13354,9 16053,4
7500,0
продукції за межами України
%
40,7
29,8
36,9
44,8
29,1
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Основним джерелом фінансування інноваційних витрат є власні кошти підприємства, що складають –
6540,3 млн грн (84,9 %). Обсяг коштів місцевого та державного бюджету становить 349,8 млн грн (5,6 %),
іноземних та вітчизняних інвесторів – 146,9 млн грн (1,9 %), заборгованості – 561,1 млн грн (7,2 %).
Отже, інвестиційне забезпечення головним чином залежить від умов активізації інноваційної діяльності
вітчизняних підприємств. Ситуація, що склалася у фінансовому секторі України обумовлена недостатністю
власних джерел інвестиційних ресурсів, відсутністю довгострокової стратегії розвитку, застоєм ринку
капіталів, і, як наслідок, зменшенням можливостей підприємств щодо використання якомога більшого числа
джерел інвестування. Наведені вище недоліки обмежують потенційні можливості впровадження інноваційних
проектів та гальмують здійснення інноваційної діяльності підприємства загалом, незалежно від форми
власності та організаційно-правової форми господарювання.
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АВІАБУДУВАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Недогібченко В.В., студ.
Науковий керівник Суханов М.І., к.т.н., доц.
Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба
Важливим фактором забезпечення конкурентоспроможності держави на світових ринках є її
інвестиційна привабливість. Для України ключовим чинником підвищення конкурентоспроможності
національної економіки може стати авіабудівна промисловість.
Авіабудування в структурі сучасної світової економіки належить до стратегічно важливих
високотехнологічних галузей. Їй притаманні такі риси, як висока наукоємність та капіталомісткість виробництв,
тривалі виробничі цикли розробки (іноді 5-10 років) і будівництва. З метою підтримки
конкурентоспроможності продукції, що виробляється, необхідно постійно вдосконалювати старі й створювати
нові види конструкційних матеріалів, агрегатів авіаційної техніки. Технологічна складність галузі вимагає
значних інвестицій і наявності потужної дослідної бази, що актуалізує інтеграційні процеси у виробництві та
викликає інтерес до розвитку міжнародного співробітництва. Перспективність галузі зумовлюється насамперед
наявністю замкненого технологічного циклу виробництва повітряних суден й експлуатаційними
характеристиками вітчизняних літаків, що дають змогу використовувати їх в нестандартних умовах, значною
ємністю світового ринку та необхідністю оновлення авіапарків. Україна входить до числа 9 країн світу, що
мають власне виробництво літаків повного циклу [1]. Важливість авіаційної промисловості для економіки
країни полягає не лише у позитивному впливі на розвиток суміжних галузей економіки та інфраструктури, але
й у збереженні та створенні висококваліфікованих робочих місць [2]. За останні роки в Україні розроблено та
сертифіковано декілька зразків техніки цивільної авіації, які є цілком конкурентоспроможними на світовому
ринку (АН-148 та АН-158) [3].
Станом на початок 2017 р. в Україні функціонує 41 організація, що має Сертифікат розробника
авіаційної техніки, а також 34 організації, що мають діючий Сертифікат схвалення виробництва авіаційної
техніки [4], найвідоміші з яких – ДП «Антонов», Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство
(ХДАВП), ДП «Завод 410 ЦА», ПрАТ «Мотор Січ», ДП «Одеський авіаційний завод» та ін. В Україні
розробляються та виготовляються літаки транспортної категорії, легкі, дуже легкі та надлегкі літаки,
вертольоти транспортної категорії, легкі вертольоти, теплові аеростати, мотодельтаплани, параплани тощо.
Крім вищезазначених підприємств, в Україні сьогодні функціонує ряд компаній авіабудівної галузі, які
виробляють надлегкі літаки, авіаційні двигуни, комплектуючі, а також надають сервісні, ремонтні послуги
техніки тощо.
Варто зазначити, що економічний стан авіабудівних підприємств оборонно-промислового комплексу
України істотно залежить від затребуваності виготовлених літаків на зовнішньому ринку. Основними ринками
збуту української продукції є країни СНД, Індія, Ірак, Іран, Лівія, Єгипет, Туреччина, Куба та інші країни.
Однак нестабільний економічний стан цих країн, викликаний світовими фінансовими кризами, а також війнами,
вкрай негативно відбився на всій українській авіабудівній галузі. За останні 12 років в Україні було
виготовлено всього 50 літаків [1], що дозволяє зробити висновки про низьку ефективність та рентабельність
літакобудування в Україні.
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Так, ДП «Антонов» у період з 2002 по 2011 рр. зміг випустити лише 33 літаки, а в період з 2012 по
2016 рр. – лише 13. Реалізація у ці ж періоди була значно меншою (табл. 1).
Рік випуску
1
2002

2003

2004
2005

2006
2008
2009
2010
2010
2011

2012

2013
2014
2015

Таблиця 1 – Кількість вироблених в Україні літаків у період з 2002 по 2015 рр. [4]
Тип літака
Кількість, од.
Замовник
2
3
4
АН-140
2
Авіакомпанія «Одеські авіалінії»
АН-10
1
Авіакомпанія «Аероміст-Харків»
АН-124
1
Лівія
АН-140
2
Авіакомпанія«Аероміст-Харків»
АН-140-100
1
Авіакомпанія «Мотор-Січ»
АН-124
1
ОАЕ
АН-140-100
2
Авіакомпанія «Ілліч-Авіа»
АН-140-100
1
Азербайджан
АН-74-Т-200А
1
Єгипет
АН-140-100
2
Азербайджан
АН-32П
2
Лівія
АН-32Б
1
Екваторіальна гвінея
АН-32П
4
ДСНС України
АН-148
1
АН-74
3
АН-148
1
АН-32
3
АН-32
2
Ірак
АН-74
1
Туркменістан
АН-148-100
1
Міжнародні авіалінії Україні
АН-32
3
АН-148
2
АН-158
1
АН-148
1
АН-158
2
АН-158
2
АН-148
1
АН-158
1
Куба

За оцінками фахівців [3], для того, щоб налагодити нормальні виробничий, фінансовий та операційний
цикли, знизити витрати на виробництво одиниці продукції, вітчизняна авіабудівна галузь повинна виробляти не
менше 20 літаків на рік, в той час як світові лідери у галузі авіабудування здатні передавати замовникам від 350
до 500 одиниць готової продукції на рік. У 2002-2013 рр. в Україні щороку вироблялось лише 3-7 літаків.
Отже, вітчизняна літакобудівна галузь довгий час залишається у системному кризовому стані,
спостерігається зниження науково-технічного та технологічного потенціалу, зростає науково-технологічна
відсталість від розвинених держав [5].
Основними проблемами української авіабудівної галузі є: неефективна система визначення пріоритетів
у розвитку авіаційної галузі (недостатнє врахування кращого світового досвіду); недостатньо чітка система
визначення перспективної потреби держави та інших країн у літаках певних моделей; нерозвинена система
стимулювання попиту та продажів на українську продукцію; занадто тривала підготовка до серійного випуску
моделей літаків, яка може призвести навіть до їх морального старіння ще до початку випуску; фактична
відсутність у галузі єдиного вертикально інтегрованого ефективно працюючого комплексу і т. д. [6]
З метою відродження авіабудівної галузі необхідно здійснити наступні заходи: розширити коло
потенційних замовників продукції авіабудування за рахунок імпорту та експорту технологій; удосконалити
систему наукового забезпечення авіаційної промисловості; забезпечити формування державного замовлення на
підготовку спеціалістів з вищою освітою за напрямами авіабудування, авіадвигунобудування,
авіаприладобудування, створити та забезпечити функціонування за участю держави ефективної системи
продажу авіаційної техніки у лізинг тощо.
До основних перспектив розвитку національної авіабудівної промисловості належать: створення
спільних підприємств; імпортозаміщення деталей російського виробництва; вдосконалення літакобудівної
техніки згідно з наявними світовими тенденціями; диверсифікації географічної структури експорту та
співробітництва (ринки регіонів Близького Сходу та Північної Африки), розроблення державної програми
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України щодо диверсифікації експорту авіаційної продукції та державної програми для просування
національної авіаційної продукції на ринки близькосхідних та північно-африканських країн [7].
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КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Збиранник О.М.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проблемам інноваційного розвитку присвячено багато робіт, в яких досліджено зміст, чинники,
напрями, стратегії і методи забезпечення такого типу розвитку, визначений його вплив на розвиток держави і
регіонів, окремих галузей і підприємств. Провідними українськими дослідниками напрямів інноваційного
розвитку підприємств є В.П. Александрова, І.В. Алексєєв, О.І. Амоша, С.С. Аптекар, В.М. Гєєц, В.М. Гончаров,
М.І. Долішній, В.І. Ландік, М.М. Лепа, О.В. Савчук, М.Г. Чумаченко, І.Б. Швец та ін.
Значущим є те, що вітчизняні науковці акцентують свої дослідження на особливостях інноваційного
розвитку підприємств України, який пов’язаний
з можливостями поліпшення всього виробничогосподарського потенціалу підприємств та економічного стану держави в цілому.
Визначення та аналіз показників по окремих групах складових інноваційного розвитку підприємства є
складним етапом як з точки зору методологічного обґрунтування, так і практичної реалізації, оскільки при
цьому має бути враховано особливості підприємства як суб’єкта господарювання та проаналізовано значну
кількість показників з метою одержання реальної оцінки фактичної ситуації.
Проведений аналіз існуючих методів і підходів до дослідження інноваційного розвитку показав, що у
більшості підходів ця категорія розглядається як сукупність певних показників, які можуть бути об'єднані у
окремі групи. Здійснена систематизація показників дозволяє визначити складові, що характеризують
інноваційний розвиток, і сформувати інтегральні показники як базу подальшого оцінювання інноваційного
розвитку машинобудівних підприємств [1].
Формування даного набору показників, відбувалося, за такими критеріями:
– найбільш повно характеризують об’єкт дослідження, забезпечуючи їх співставність та порівнянність,
що є обов’язковою умовою для подальших розрахунків;
–
відображають ефективність використання ресурсів (автоматизація системи управління
виробництвом, модернізація технічного обладнання);
–
машинобудування (пошуки і мобілізація інвестиційних джерел, проведення зваженої
інноваційної політики, самостійна розробка інноваційних проектів);
–
доцільне та ефективне використання людських ресурсів на підприємстві та забезпечення
підприємства об’єктами соціальної інфраструктури (підвищення матеріальної зацікавленості працюючих,
створення умов для підвищення кваліфікації персоналу, преміювання, нагороди тощо);
– здатність до найповнішої мобілізації доступних ресурсів, включаючи оперативне використання
досягнень науково-технічного прогресу (у технічній, економічній, організаційній, інформаційній сферах)
– висока вразливість щодо несприятливих економічних (інфляція, циклічні
коливання, податковий тиск тощо)
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–
прискорення впровадження результатів науково-технічного та організаційного прогресу в
практику діяльності підприємства;
–
удосконалення організаційної та виробничої систем управління, форм і методів організації
діяльності, її планування і мотивації;
–
підвищення якості і конкурентоспроможності виготовлюваної продукції
–
стабільне зростання технологічного рівня виробництва, використання ресурсозберігаючих
технологій, підвищення його конкурентоспроможності, забезпечення високого рівня рентабельності,
систематичне оновлення продукції, врахування сезонності попиту, специфіки галузі тощо
Таким чином через розкриття сутності критеріїв формування показників до інноваційного розвитку
дозволить забезпечити:
– ефективний моніторинг рівня управління інноваційною діяльністю, що сприятиме активізації
інноваційних процесів;
– організацію оптимального інформаційного зв’язку між учасниками виробничо-господарського
об’єднання з метою розробки інноваційної стратегії;
– своєчасне надходження достовірної, повної та точної інформації щодо стану інноваційної діяльності;
– скорочення часу прийняття управлінських рішень в інноваційній сфері.
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Задля збереження конкурентоспроможності підприємств все частіше керівники використовують досвід
зарубіжних лідерів галузі та впроваджують інноваційні проекти, котрі дозволяють покращити виробничі
показники, зменшити податкове навантаження та залучити інвестиції. З розвитком світової мережі та напрямку
України до євроінтеграції все більше підприємств зіштовхується з питанням розбіжностей в поглядах топменеджерів та працівників щодо винагороди за виконану роботу.
Проблеми, які пов’язані з мотивацією персоналу висвітлені у роботах вітчизняних вчених-економістів:
Л. Безчасного, Н. Лук’янченко, О. Крушельницької, В. Нестерчука, М. Долішнього та інших. Однак всі вони
орієнтовані на задоволення інтересів підприємства. З огляду на це, постає необхідність розробки заходів для
одночасного задоволення інтересів всіх рівнів працівників та більш якіснішого впровадження проектів.
Людина  головна фігура проекту. Будь-який проект з будь-яким матеріальним і фінансовим
забезпеченням без людей, які здійснюють його, неефективний. [1, с. 537] Розглянемо на прикладі
ПрАТ «Полтавський ГЗК» його політику щодо управління персоналом. На початку 2018 року на комбінаті
налічується ≈ 7300 робітників, котрим були затверджені нові тарифні ставки з вводом грейдів та підвищення
заробітної плати, але задоволення працюючих так і не відбулося. Пояснюється це нерівномірністю підвищення
ставки серед різних посад. Тобто, хто займав високу посаду в минулому після підвищення ставки відчув
різницю, а хто низьку – ні. Ця тенденція повторюється вже не вперше, що й засвідчують діаграми погодинної
оплати праці в Європі за 2002, 2006, 2010 роки надані міжнародною організацією праці (МОП). З кожним роком
розрив тільки збільшується (рис. 1).

Рисунок 1 – Погодинна оплата праці в Європі [2, с. 35]
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З точки зору керівників, це пояснюється діями підлеглих, зокрема: неякісно виконується поставлена
задача; не в повній мірі використовується робочий час для обслуговування обладнання; після отримання
вищого розряду втрачається мотивація покращувати навички та кваліфікацію; нераціонально використовуються
ресурси підприємства.
З точки зору працівників, якісному виконанню своїх обов’язків їм заважає, зокрема: низька заробітна
плата; зменшення кількості персоналу при виконанні тих самих об’ємів роботи; можливість більшого заробітку
в сусідніх країнах; постійне збільшення виробничого плану; відсутність доплат тощо.
Отже, для вирішення поставленої мети, необхідно виконати наступні кроки:
1. Топ-менеджерам слід перестати порівнювати комбінат з іншими підприємствами в оплаті праці, якщо
вони хочуть бути новаторами в галузі;
2. Перевести усіх робітників на контракт тривалістю 1 рік;
3. Суттєво підвищити тарифні ставки задля зменшення суперечок та плинності кадрів;
4. Ввести одне, або два додаткових робочих місця для кожної професії;
5. По закінченні контракту, передивлятись необхідність в працівниках.
Подальше дослідження буде присвячене виявленню додаткових факторів, що впливають на поведінку
людей з внесенням коригуючих заходів до запропонованих кроків.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
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Значення експорту як важливого елементу розвитку національного господарства країни, джерела
валютних надходжень для забезпечення потреб економіки важко переоцінити. Формування та розвиток
експортного потенціалу як національної економіки в цілому, так і окремих її складових, визначає масштаби та
ефективність участі країни у світовому поділі праці, траєкторію подальших якісних та кількісних змін у
зовнішній торгівлі України. З урахуванням зазначеного важливим є визначення сутності та місця експортного
потенціалу агропромислового комплексу в розвитку національної економіки.
Агросектор України є традиційно системоутворюючим елементом національної економіки,
забезпечуючи продовольчу безпеку держави та розвиток технологічно пов’язаних галузей. На сьогодні Україна
є лідером за обсягами експорту кількох видів сільськогосподарської продукції, але на жаль невисокою є частка
експорту продукції агропромислового комплексу з високим рівнем доданої вартості.
Сьогодні проблема підвищення експортного потенціалу агпропромислового комплексу є, безсумнівно,
актуальними й пріоритетними завданнями як на макро-, так і на макрорівнях, а також при формуванні місцевої,
регіональної та державної економічних політик.
Європейські вимоги щодо якості харчових продуктів поширюються не лише на безпосередніх
виробників молочної продукції, а і на виробників молочної сировини, заготівельників кормів. Якість і безпека
продукції, що реалізується на європейських ринках контролюється на всіх етапах виробництва – з моменту
заготівлі молока до готового продукту на полиці магазину.
Щоб вийти та закріпитися на міжнародних ринках, потрібно не лише нарощувати обсяги виробництва
молочної сировини, а й проводити якісні зміни в молочному виробництві: забезпечити дотримання належної
гігієни доїння, проведення суворого контролю та покращення здоров’я тварин, дотримання технологічних та
гігієнічних умов зберігання та транспортування молока тощо.
Проблема забезпечення якісною молочною сировиною потребує невідкладної розробки та реалізації
стратегічних і тактичних заходів, бо є реальною загрозою успішному розвитку експортного потенціалу
українського агропромислового комплексу.
Вирішення проблем розвитку експортного потенціалу тваринництва в Україні потребує комплексного
підходу, що повинен передбачати:
формування довгострокової концепції розвитку галузі з урахуванням внутрішньо- і
зовнішньоекономічних чинників;
здійснення цілеспрямованої державної політики розвитку логістичної інфраструктури
агропромислового комплексу;
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розробку державних програм розвитку галузі, підтримки дрібних і середніх
товаровироників;
формування сприятливого економічного середовища на ринку продукції тваринництва;
приведення українського законодавства щодо якості продукції тваринництва у
відповідність з європейськими вимогами;
проведення сертифікації підприємств агропромислового комплексу, забезпечення
застосування і постійного контролю дотримання стандартів якості та безпеки сільськогосподарської продукції
відповідно до міжнародних вимог;
формування сприятливого інвестиційного середовища для підприємств галузі
тваринництва;
створення агропромислових кластерів;
підвищення рівня життя населення та його купівельної спроможності;
підвищення соціальних стандартів життя в сільській місцевості;
розробка та впровадження програм сприяння збільшенню чисельності сільської молоді і
розвитку фермерства тощо;
створення нових та реконструкцію діючих великотоварних тваринницьких господарств на
основі широкої механізації робіт із застосуванням сучасних існуючих та інноваційних розробок у галузі
молочного скотарства щодо технологій утримання та годівлі тварин;
формування та збільшення поголів’я стада племінної худоби молочного напрямку
продуктивності;
поліпшення та розвиток кормової бази тваринництва на основі широкого впровадження
технологій органічного землеробства;
формування та забезпечення дієвості інтеграційних зв’язків між виробниками,
переробниками та торговельними підприємствами на основі комплексної програми розвитку молочної галузі;
надання інформаційної підтримки вітчизняним виробникам м’яса та молока щодо якості та
безпечності продуктів з метою адаптації підприємств галузі до європейських вимог з гігієни та якості тощо.
На сьогодні левову частку українського агропродовольчого експорту складають сировина й продукція з
невисоким ступенем обробки і мінімальною доданою вартістю. Україна високими темпами нарощує обсяги
експорту зерна замість того, щоб виготовувати ним худобу і реалізовувати на експорт м’ясо, молоко, шкіри.
Для підтримки і розвитку експортного потенціалу українського тваринництва необхідно
використовувати як досвід успіху країн-партнерів, так і враховувати специфічні особливості функціонування
агропромислового комплексу України.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Горпенко К.Е., студ.
Науковий керівник Іщенко С.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Для того щоб організація продуктивно функціонувала потрібно, щоб керівництво ефективно та
раціонально могло використовувати виробничий потенціал, оскільки він є однією з головних частин потенціалу
підприємства та сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства. В Україні, нажаль, існує численна
кількість збиткових підприємств. Це вказує на те, що відсутні необхідні діагностичні системи виробничого
потенціалу, які могли б відразу реагувати на вплив усіх факторів ринкової економіки та сприяти прийняттю
відповіднтх управлінських рішень.
Провідні українські та зарубіжні вчені присвячували свої дослідження питанню визначення
відтворення та структури виробничого потенціалу підприємств , а саме таких як: Абалкін Л.І., Анчишкін А.І.,
Олексюк О.І., Ковальська Л.Л., Герасимчук З.В. та інші. В основному, економісти орудують такими
визначенням, як потенціал матеріальних ресурсів підприємства, потенціал трудових ресурсів, потенціал
основних засобів. Але у самій теорії економічного аналізу не знайшли достатнього відображення питання як
визначення, так і формування виробничого потенціалу як основного чинника підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Тому дана проблема є особливо назрілою і потребує уваги [1].
Загалом, поняття «виробничого потенціалу» виділив і вперше використав радянський економіст
Анчишкін А.І., він вважав, що: «ресурсно-виробничий потенціал народного господарства характеризують
виробничі ресурси, їх обсяг, структура, технічний рівень і якість..» [2].
Деякі дослідники даного питання наполягають, що виробничий потенціал – це здатність підприємства
забезпечувати максимально можливі обсяги випуску продукції (товарів та послуг) при наявності відповідних
ресурсів:
«…під
виробничим
потенціалом
розуміється
максимальна
можливість
випускати
конкурентоспроможну продукцію, підвищувати ефективність діяльності на основі раціонального використання
усіх видів ресурсів. Коли, виробничий потенціал галузей і підприємств є частиною їх економічного потенціалу»
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[3].
Узагальнивши думки науковців щодо поняття «виробничий потенціал» можна сказати, що на сьогодні
загальної думки стосовно сутності цього терміну не існує: одні науковці вважають виробничим потенціалом
певну кількість ресурсів, необхідних для виготовлення максимального обсягу продукції; інші – тільки основні
виробничі фонди; а треті – загальну кількість ресурсів, яка вже включає виробничі фонди підприємства.
Коли оцінюється виробничий потенціал та ефективність його використання, то виникає потреба
визначити основні структурні складові потенціалу та дати їм характеристики.
Що стосується визначення виробничого потенціалу, то існує три основні підходи: ресурсний,
структурний та цільовий.
Ресурсний підхід націлений на формулювання виробничого потенціалу як загальної кількості
виробничих ресурсів. Спираючись на цей підхід, оцінюючи виробничий потенціал, треба брати до уваги:
матеріально-технічні ресурси з окремим дослідженням знарядь і засобів праці, трудові ресурси, енергетичні та
інформаційні ресурси, фінансові (грошові) ресурси. Кожен з окремих видів ресурсів здійснює свій внесок у
формування кінцевих результатів, тому підхід «чим більше, тим краще» відносно всіх складових потенціалу
одночасно, не є ефективним [5]. Як результат, треба вивчати, формувати та враховувати структуру складових
виробничого потенціалу з метою досягнення найбільших у теперішніх умовах результатів.
Структурний підхід зорієнтований на визначення раціональної структури виробничого потенціалу
підприємства, визначає його величину виходячи з прогресивних норм і нормативних співвідношень, заданих
найбільш досконалими технологіями, організацією виробництва загалом і окремих підсистем підприємства, що
використовуються в галузі. Технологію та організацію прийнято відносити до структуроутворюючих елементів
потенціалу. Відповідність одних елементів іншим стримує розвиток та вдосконалення потенціалу в цілому, цей
факт належить до основних проблем структурного підходу. Як приклад, наявність на підприємствах технічно
застарілого обладнання, яке вже фізично зносилося та є енерго-, матеріало- та трудомістким, стримує розвиток
та впровадження нових технологій, що у свою чергу, відображається на ціні та якості продукції, тобто напряму
впливає на її конкурентоспроможність [5]. Отже, можливість оцінити рухомість та динамічність системи дає
саме структурний підхід.
Цільовий підхід формується на знаходженні відповідності наявного потенціалу поставленим цілям,
тобто визначає величину окремих складових потенціалу для виготовлення конкурентоспроможної продукції.
Даний підхід відображається у так званих «деревах цілей», які зосереджені на локальних і системних оцінках
окремих елементів та взаємозв’язків. У цільовому підході йде мова про аналіз та оцінку рівня відповідності
потенціалу підприємства тим цілям, які поставлені керівниками на перспективу [5].
З управлінської точки зору для оцінки виробничого потенціалу частіше за все використовують SWOTаналіз. Кожне підприємство в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності, має свої власні
особливості, вони формуються під впливо зовнішніх факторів і на основі його організаційно-технологічної
структури [4]. Тобто застосування SWOT-аналізу дає можливість побудувати основну стратегію розвитку
виробничого потенціалу та взяти до уваги дію факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
Як висновок, виробничий потенціал можна представити і як складну систему можливостей
підприємства, і як сукупність його виробничих ресурсів, що дозволяють ефективно здійснювати виробничий
процес. Саме від здатності підприємства швидко реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища
залежить якісна динаміка виробничого потенціалу. Цьому допомагатиме ретельний аналіз структури
виробничого потенціалу і, як наслідок, прийняття керівництвом підприємства необхідних управлінських рішень
для ефективного використання усіх ресурсів виробництва якісної продукції, задоволення потреб споживачів і
отримання максимального прибутку.
Втілення прогресивних заходів та рекомендацій щодо управління виробничим потенціалом дасть змогу
підвищити ефективність його використання та вже в найближчій перспективі поновити пріоритети у сфері
розробки, виробництва і збуту вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на світовому ринку.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Пугачова Ю.О., студ.
Науковий керівник Іщенко С.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Острогорадського
Нa сучaсному етaпі інновaційнa діяльність стaлa невід'ємною склaдовою будь-якого економічного
процесу. Сучaснa економічнa прaктикa вимaгaє встaновлення чіткого взaємозв'язку між обрaною
підприємством стрaтегією конкурентної боротьби та існуючою нa підприємстві системою упрaвління
витрaтaми.
Вміння прогнозувати, планувати та контролювати витрати потрібне для того, щоб інноваційне
підприємство могло в повному обсязі розширювати асортимент продукції, отримувати максимальний прибуток,
збільшувати продуктивність, а також, максимально швидко і в повному обсязі опановувати нові сегменти
ринку.
При управлінні витратами інноваційне підприємство орієнтується на кінцевий цільовий критерій, який
визначається як максимізація відношення результату до витрат або використаних ресурсів. Можна виділити три
основні стратегії забезпечення ефективності: перша– це мінімізація витрат та ресурсів, використаних для
досягнення наміченого рівня ефективності; друга – максимізація ефекту при дотриманні певних розмірів
ресурсів й витрат; третя – максимізація основних співвідношень без фіксації витрат та ресурсів [3].
Загальні витрати на інноваційну діяльність включають в себе:
1) Поточні інноваційні витрати. Вони утворюють собівартість інноваційної продукції, також
класифікуються за економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на
соціальні потреби; амортизація основних засобів; інші витрати;
2) Капітальні витрати на інновації складаються з валових витрат на земельні ділянки та будівлі,
інструменти та обладнання, програмне забезпечення для електронної обчислювальної техніки, а також
придбання об'єктів інтелектуальної власності, ліквідацію та утилізацію майна й деякі інші витрати
одноразового характеру [2].
Величина витрат – це один з найважливіших показників господарської діяльності підприємства. Але
для інноваційної діяльності зниження витрат має другорядну роль, так як її бажаний кінцевий результат –
отримання підвищеного прибутку не за рахунок економії на витратах, а за рахунок новизни. Найважливішу
роль у всьому цьому відіграє фактор часу, адже, запізнення з інновацією позбавляє продукцію прибутку.
На величину витрат при створенні інноваційного продукту впливають кілька взаємопов'язаних
факторів, які необхідно враховувати при їх прогнозуванні та розрахунку:
1. Масштабність вирішуваних завдань. Інновація може зачіпати тільки одну ділянку, цех, підприємство,
кілька підприємств;
2. Фактор часу. Чим більше довгостроковим є проект, тим важче прогнозувати витрати;
3. Величина створюваного об'єкта. По мірі збільшення розмірів, потужності машин, устаткування,
витрати виробництва на створення об'єкта зазвичай ростуть;
4. Ступінь використання наявних ресурсів, інтелектуальних напрацювань та досвіду. Сюди відноситься
рівень стандартизації й уніфікації рішень, які закладаються в проект [1].
5. Ступінь використання потенціал підприємства – підготовленого персоналу, розроблених технологій
та технологічних напрацювань, внутрішніх і зовнішніх інформаційних систем, ринкових зв’язків.
6. Рівень цін та тарифів на ресурси, що використовуються в процесі інноваційної діяльності та
розробки інноваційних проектів.
7. Вміння та навички якісного прогнозування, планування, ефективність системи контролю, наявність
раціональних мереж обміну інформацією.
Отже, управляти витратами – це вміти економити ресурси й максимізувати віддачу від них.
Удосконалення управління витратами націлене на постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів,
нормування їх витрат, планування й зниження витрат з метою підвищення ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємства.
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СЕКЦІЯ № ХІ
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ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ОПОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Половинко Т.С., магістрант
Науковий керівник Сакун Л.М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Світ, в якому ми живемо, знаходиться в стані постійних змін і перетворень. Зміни відбуваються в
природі, економіці, технологіях, а отже і на підприємствах. Таким чином, зміни на підприємстві – це
перетворення, які виникають під час розвитку ринку або при зміні цільових орієнтирів самого підприємства [1].
Всі зміни взаємопов’язані та здійснюються за допомогою працівників організації. Під організаційними змінами
розуміють сукупність змін на будь-якій зі стадій життєвого циклу організації, які спричинюють перетворення
потенціалу, розмірів та запланованих цілей діяльності. На виникнення змін впливають внутрішні та зовнішні
фактори. Внутрішні характеризуються причинами, які виникають всередині підприємства, наприклад зниження
продуктивності або зміна структури управління. Зовнішні фактори виникають за межами організації. До них
відносять політичні, економічні фактори, зміну податкових законів та ін. Управління змінами – це процес, на
який впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, тому організація повинна дотримуватись
такого алгоритму дій: визначення необхідності змін; детальне планування щодо реагування на зміни; створення
команди та забезпечення її підтримки; контроль та регулювання; впровадження для досягнення цілей.
При впровадженні організаційних змін з’являється опір, що є однією з основних проблем, яка стоїть
перед підприємством. Подолання опору – ключовий елемент у системі управління змінами. Опір змінам – це
несприйняття змін працівниками, уникнення, відсутність ініціативи, ігнорування, зниження продуктивності,
ухилення від впроваджень, протест [1]. Ці фактори затримують розвиток організації та не дають можливості
ефективно провести зміни та досягти запланованих цілей. Тому розглянемо детально причини опору (рис.1).
Причини опору змінам
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Рисунок 1 – Причини опору змінам

Відкрита незгода

Людський фактор – головне джерело опору змінам. Тому менеджерам необхідно сформувати
ефективну політику щодо підтримки змін, забезпечити правильність змін, підтримати ефективний контроль над
процесом трансформації. Запропонуємо універсальний алгоритм подолання опору змінам на підприємстві,
використовуючи модель Грейнера [2] (рис. 2).

180

1.Тиск та
пробудження

2.Посередництво
і переорієнтація
уваги

3.Діагностика
і сприйняття

4.Знаходження нового
рішення

5.Експеримент і
виявлення

6.Підкріплення
і згода

Рисунок 2 – Алгоритм подолання опору змінам
Отже, запроваджуючи зміни, менеджери будуть завжди стикатись з опором з боку співробітників.
Розгляд причин опору змінам дозволяє ефективно управляти ними та стає необхідною умовою успішного
функціонування підприємства і досягнення встановлених цілей.
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В умовах значних розбіжностей між рівнями економічного зростання реформування соціальноекономічного розвитку регіонів є тісним внаслідок стану їх економіки. Існування глибоких диспропорцій у
соціально-економічному розвитку регіонів ускладнює проведення ефективної політики соціально-економічних
перетворень, загострюючи економічну кризу та посилюючи диференціацію суспільства. Основні проблеми
соціально-економічного розвитку регіонів досліджували такі вчені як З. Варналій, В. Геєць, З. Герасимчук,
Б. Данилишин, Б. Лавровський, Д. Лук’яненко, А. Мокій та інші.
Виникнення проблем регіонального розвитку зумовлено індивідуальними особливостями
територіальних одиниць. Регіони у складі держави мають відмінності за своїми природними ресурсами,
соціально-економічним розвитком та своїми проблемами. Регіонально-адміністративний менеджмент
спрямовано на діагностування зазначених проблем та їх вирішення, адже наразі деякі регіони не можуть
самостійно повністю реалізувати свій потенціал і вимагають конкретного втручання та підтримки держави. Такі
регіони прийнято вважати проблемними. За визначенням З. В. Герасимчук [2] проблемні регіони – це такі
просторово-територіальні утворення, в яких з соціальних, економічних, екологічних та інших причин
припиняють діяти стимули саморозвитку і немає надії розраховувати на саморозв’язання кризової ситуації.
На стан регіонів впливають також такі проблеми, як: економічна ситуація, етнічні конфлікти та
політичні ситуації. Єдиний шлях вирішення цих моментів – державна підтримка розвитку окремих регіонів в
поєднанні з саморозвитком на основі використання власного потенціалу й конкурентних переваг. Класифікація
проблем соціально-економічного розвитку регіонів наведена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Класифікація проблем розвитку регіонів [1]
Розглянуті проблеми орієнтовано на проведення соціально-економічних реформ в Україні,
перетворення існуючих форм, методів та організації системи управління в проблемному регіоні.
З ціллю виходу регіонів з депресивного стану, на їх територіях мають здійснюватися такі заходи
стимулювання розвитку, як: надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам;
сприяння формуванню інфраструктури розвитку підприємництва та сприяння зайнятості населення;
забезпечення цільового фінансування програм перекваліфікації й професійного розвитку трудових ресурсів;
удосконалення соціальної сфери. Вихід із депресивного стану окремих регіонів може бути шляхом
диверсифікованості, конверсії, модернізації виробництва, пошуку нових ринків збуту. Серед важливих факторів
особливого значення може набути наявність значного ресурсного потенціалу.
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Стратегічне управління у системі менеджменту якості залишається актуальним, як в період
невизначеності і кризи, так і в сприятливих економічних умовах, і вимагає чіткої постановки цілей і виділення
необхідних ресурсів. Питання формування системи стратегічного управління досліджували такі відомі вчені, як
І. Ансофф, О.С. Віханський, В.Г. Герасимчук, Т.В. Головко, В.Я. Заруба, А.Д. Чандлер, Г. Мінцберг,
А.П. Міщенко тощо.
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо формування, реалізації та поліпшення
процесу стратегічного управління в системі менеджменту якості металургійного підприємства. Гірничодобувні
підприємства сьогодні характеризується далеко не повним використанням факторів управління, які
забезпечують підвищення їх ефективності. Стратегічне управління – це найбільш широке (комплексне)
поняття, що містить стратегічний маркетинг, стратегічне або довгострокове планування, контроль реалізації
стратегії [1, с. 106]. Виділення стратегічного управління як одного з процесів системи менеджменту якості
орієнтує організацію на пріоритетність удосконалення діяльності щодо забезпечення якісних показників
гірничодобувного підприємства (наприклад ПрАТ «Полтавський ГЗК»). Обираючи запропоновану стратегію
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високої якості як пріоритету в діяльності, підприємство досягне успіху на зовнішньому та внутрішньому
ринках (рис.1).

Рисунок 1 – Стратегія високої якості як елемент стратегічного управління ПрАТ «Полтавський ГЗК»
Отже, металургійному підприємству необхідно акцентувати увагу на певних проблемах, а саме:
 процес стратегічного управління в СМЯ ще не виокремлено з системи процесів компаній;
 наявна недосконалість документообігу в частині відсутності єдиного аналітичного документа, який
містить всю необхідну інформацію щодо формування якісних показників продукції підприємства;
 відсутня ефективна система мотивації персоналу, пов’язана з досягненням стратегічних цілей;
 відсутня система показників, що дозволяє оцінювати реалізацію затверджених стратегічних планів в
системі менеджменту якості.
Пропонуємо рекомендації щодо поліпшення процесу стратегічного управління в СМЯ
ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що матимуть практичну значимість:
 виокремлення стратегічного управління системи менеджменту якості в окремий процес дозволить
покращити його моніторинг, діагностику, контроль та регулювання;
 оптимізація тимчасових витрат при функціонуванні процесу забезпечить конкурентні переваги;
 реалізація сценарного планування в процесі стратегічного управління в СМЯ оптимізує виробничі
процеси;
 конкретизація вимог до процесу стратегічного управління в СМЯ з точки зору внутрішнього аудиту,
на основі стандарту ISO 9001, допоможе в ліквідації проблем та забезпечить високу конкурентоспроможність.
Упровадження запропонованих заходів щодо стратегічного управління в діяльності гірничодобувного
підприємства дозволить сформувати й реалізувати на підприємстві стратегію високої якості, під якою
розуміється сукупність правил і прийомів досягнення цілей в усіх сферах якості, а також направити обмежені
ресурси на виконання діяльності, необхідної для щоденної реалізації планів компанії, результати яких можуть
проявитися в кращій задоволеності споживачів, скороченні непотрібних витрат, підвищенні цінності компанії
для інвесторів.
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Ефективність комунікаційного процесу між підприємствами та громадою, формування позитивного
іміджу у населення багато в чому залежить від раціонального створення та функціонування прес-служби. Пресслужба (відділ зі зв’язків із громадськістю) є самостійним структурним підрозділом ПрАТ «Полтавський ГЗК»
згідно з функціональним розподілом, безпосередньо підпорядкованим Першому заступнику Голови Правління
підприємства. Прес-служба забезпечує всебічне та систематичне висвітлення діяльності Полтавського ГЗК у
засобах масової інформації. До власних інформаційних ресурсів Полтавського ГЗК належать офіційний сайт
підприємства, Телерадіокомпанія «Студія ГОК ТВ», газетне видання «Кременчуцька газета». Контент
офіційного сайту Полтавського ГЗК потребує суттєвої доробки: необхідно внести корективи у рубрику
Наглядова рада, переробити вміст рубрик Історія і Стратегія розвитку. Власними програмами, які готує «Студія
ГОК ТВ», є інформаційна програма «Підсумки. День», що виходить від понеділка до п’ятниці о 20:30, та
щомісячна інформаційно-аналітична програма «Діалог з владою», у якій на запитання телеглядачів відповідає
міський голова. Можливо, доречно було б урізноманітнити жанрово-тематичну палітру передач, щоб зробити
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контент цікавішим. Це, без сумніву, позитивно вплинуло б на імідж Полтавського ГЗК, фактичного засновника
і власника ТРК.
Соціальна відповідальність – це концепція, що заохочує компанії враховувати інтереси суспільства,
беручи на себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів, стейкхолдерів, співробітників,
громаду та навколишнє середовище в усіх аспектах своєї діяльності. Під соціальною відповідальністю серед
українських компаній переважно розуміють надання благодійної допомоги, розвиток власного персоналу, чесне
ведення бізнесу, дотримання і захист прав людини.
Проведене дослідження показало, що PR-діяльність на Полтавському ГЗК знаходиться на
недостатньому рівні. Наслідком цього є негативний імідж підприємства на Полтавщині. Через чорний PR
політичних і економічних конкурентів за комбінатом закріпилася незаслужена слава головного порушника
екології. Так, ЗМІ Кременчука пишуть про підвищену через діяльність кар’єру радіацію, забруднені воду і
повітря, знищені села, мешканці яких втратили свої землі й домівки. Головною метою, яка постає у зв’язку з
цим перед прес-службою підприємства, є кардинальна зміна підходів до інформаційної політики, яка
передбачає створення в очах українців нового іміджу Полтавського ГЗК як сучасної, соціально відповідальної,
патріотичної компанії, яка опікується проблемами регіону і країни. Ця мета передбачає розв’язання низки
завдань шляхом певних систематичних заходів.
За останній період Полтавський ГЗК прийняв участь в наступних соціальних проектах, серед яких:
– «Новітня бібліотека – розвиток заради майбутнього» (ключові заходи – відкриття «Культурного
центру» для молоді на базі центральної міської бібліотеки; модернізація комп’ютерного парку та встановлення
програмного забезпечення);
– «Впровадження робототехніки як одного із напрямів STEM-освіти» (англійською – Science,
Technology, Engineering, Arts, Math) (ключові заходи – ремонт кабінету в СЗОШ №5; забезпечення кабінету
технічним оснащенням; проведення Міжнародного фестивалю «FERREXPO ROBOT FEST»; участь команд
міста у Всеукраїнському фестивалі «Robotika»);
– «Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики серед інваспортсменів на кубок міського голови»
(ключові заходи – розбудова спеціалізованого спортивного майданчику на території ЗОШ №6; тренування
інваспортсменів міста у таких дисциплінах як штовхання ядра, метання диску та списа).
Всі вищеназвані заходи є яскравим прикладом корпоративної соціальної відповідальності
гірничодобувних підприємств компанії «Ferrexpo», спрямованої на поліпшення умов життя та праці мешканців
міста Горішні Плавні. Першочерговим завданням прес-служби Полтавського ГЗК ми вважаємо розробку
стратегічного плану, який містить три складові. Перша з них полягає у оптимізації діяльності власних
інформаційних ресурсів підприємства. Необхідно повністю переробити офіційний сайт Полтавського ГЗК, який
на сьогодні не має ні гідної структури, ні відповідного контенту. Другою важливою складовою діяльності пресслужби вважаємо створення комплексу різноманітних інформаційних приводів: організацію свят, цікавих
інфраструктурних і соціально-культурних проектів. Третя складова – це організація регулярних екскурсій для
різних категорій. Полтавський ГЗК повинен стати відкритим для широкого загалу. А завдання прес-служби –
зробити так, щоб про підприємство знали і ним пишалися.
ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ З ПАРАФІНУ
Чекіна І.Г., магістрант
Науковий керівник Хоменко М.М., д.е.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Маркетингова діяльність з метою досягнення бажаних рівнів збуту парафіну ЗАТ «Нафтохімік» на
різних ринках здійснюється в рамках єдиної концепції. Така концепція будується на визначенні потреб,
реальних споживчих оцінок асортименту, якості марок парафіну та визнанні необхідності пристосування
продукування і збуту до цих потреб за умови постійного підвищення ефективності виробництва. Аналіз
випуску продукції засвідчив, що в 2017 році суттєво знизився випуск парафіну марок Т-1 і Т-2 для технічного
призначення. Одночасно підприємство нарощує випуск парафіну марок П-1 та В-2, що використовується для
покриття гнучкої упаковки харчових продуктів, яка зберігає еластичність за низьких температур, та випуску
свічок. Виробництво парафіну високої якості дозволяє задовольняти підвищені вимоги споживачів щодо
наявності широкої гами різноманітних воскових сполук, медичних і косметичних препаратів. Аналіз матеріалів
оперативного обліку, що характеризують виконання договорів на поставку широкого асортименту парафіну та
споживчих товарів з нього, засвідчив 100 відсотковий рівень поставок високо очищеного парафіну марок П-1 та
П-2 в твердому стані у вигляді блоків та парафінових свічок: художніх, поминальних, господарських,
церковних. У собівартості продукції знаходять відображення індивідуальні витрати підприємства на
виробництво і реалізацію парафіну. Зменшення витрат забезпечує підприємству конкурентоспроможність на
ринку, зростання прибутку і підвищення рентабельності. Пошук резервів подальшої економії усіх витрат на
виробництво і реалізацію парафіну являє один із обов’язкових напрямків підвищення ефективності та
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покращення фінансових показників підприємства за раціонального співвідношення «ціна-якість»[1].
Важливим аспектом оцінки результатів роботи підприємства, спрямованої на мінімізацію витрат на
виробництво і реалізацію продукції, є аналіз за калькуляційними статтями. Питома частка витрат на паливо і
електроенергію перевищує 0,7% у виробничій собівартості парафіну. Модернізація пальника по забезпеченню
використання побічних продуктів процесу та установка перепинки для регулювання подачі повітря з атмосфери
дозволяє скоротити на 10% витрати палива. Економії електроенергії добиваються за рахунок раціоналізації
температурного режиму гідроочищення парафіну. Температура сировини в трубопроводах і в резервуарах за
умови її зберігання становить 60-800 С. Підтримується температура сировини саморегулюючими електричними
кабелями фірми Raychem, що вмонтовані ззовні на стінках резервуарів (6 витків на 1/3 резервуара по висоті) та
трубопроводів. Включення, виключення системи здійснюється автоматично по кожному резервуару окремо
датчиками температури, що вмонтовані на їх стінках. Впровадження запропонованих організаційно-технічних
заходів щодо автоматичного регулювання дозволить скоротити на 5% витрати електроенергії. Для конкретних
умов реалізації продукції ЗАТ споживачам за прямими договорами розроблена система скидок при поставках
парафіну нафтового твердого фасованого. Скидка до 2% надається постійним покупцям, які щомісячно в
продовж року здійснювали закупку парафіну. Наведена скидка визначається індивідуально і оформляється
змінами до договору. Скидка в3 % надається при закупці мінімальної партії товару в 20т парафіну. При покупці
мінімальної партії товару в 50т парафіну надається скидка 4%. Максимальний розмір скидки в 5%
запроваджено від обсягу реалізації за умови покупки партії товару 100т і більше[2].
Структура гуртової відпускної ціни нової марки парафіну співпадає із структурою його основного
операційного доходу у відповідності із чинним стандартом. Під час доповіді буде показано склад гуртової
відпускної ціни на нову марку парафіну П2 у ціновому аспекті формування операційного прибутку. Повну
собівартість формують виробнича спільно з операційними витратами на збут, адміністративні затрати та інші.
Повна собівартість разом з операційним прибутком формує гуртову ціну підприємства. У відповідності з
чинним стандартом бухгалтерського обліку у складі гуртової відпускної ціни продукції у фінансовому аспекті
передбачено два показники прибутку – валовий і операційний[1]. Гуртова ціна промислового товаровиробника
призначена для внутрішнього використання підприємством та слугує базою для обчислення податку на додану
вартість. Вільні гуртові ціни встановлюються децентралізовано підприємствами-товаровиробниками на основі
індивідуальних собівартості та величини операційного прибутку. При визначені індивідуального операційного
прибутку в гуртовій ціні підприємства-виробника парафіну за вихідну базу приймають досягнутий рівень з
урахуванням прогнозу змін кон’юнктури ринку в найближчій перспективі. Знання системи
зовнішньоторговельних цін, професійне обґрунтування їх рівня виступають важливою умовою досягнення
підприємством успіху на зовнішніх ринках. У зовнішньоторговельній діяльності існує декілька видів цінових
поправок, основні з них: зведення цін до єдиних умов поставки, на техніко-економічні відмінності виробів, на
комплектність, на тропічне виконання продукції, на приведення ціни до часу поставки, на умови розрахунку за
поставлену продукцію.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Шаповалова М.А., магістрант
Науковий керівник Хоменко Л.М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вибір організаційної структури управління є сферою компетенції вищого керівництва фірми (банку).
Керівники середнього та нижнього рівнів повинні знати організаційну структуру організації, в якій вони
працюють. Організаційна структура визначає відносини між елементами організації. Під структурою апарату
управління розуміють кількість і склад ланок та ступенів управління, їх підпорядкованість та взаємозв'язок.
Ланка в банку - структурно відособлений елемент, який наділений конкретними функціями керівництва,
повноваженнями та відповідальністю. Необхідно вибрати таку організаційну структуру для Кременчуцької
філії АКБ «Укрсоцбанк», яка б відповідала стратегічним планам і забезпечувала б банку ефективну взаємодію з
оточуючим середовищем і досягнення намічених цілей.
Стрімкий розвиток мереж український банків обумовлено двома основними причинами: 1. Більшість
крупних банків все активніше займаються рітейлом, розцінюючи роздріб як перспективний напрям в
порівнянні з обслуговуванням корпоративних клієнтів. Так, результати діяльності банківської системи країни за
2017 рік свідчить про те, що приріст кредитування фізичних осіб вже в 2 рази перевищує приріст кредитного
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портфеля юридичних осіб. 2. Більшість банків першої тридцятки в надії привернути увагу інвестора прагнуть
щонайшвидше обзавестися відділеннями у всіх без виключення регіонах країни, оскільки іноземці цікавляться
купівлею, в першу чергу, роздрібних банків.
За великої кількості філіалів виникають проблеми, такі як підбір кваліфікованого персоналу, оплата
праці. Виникає ситуація коли банку необхідно виконувати дві майже протилежні функції: збільшувати
роздрібну мережу, але не збільшувати витрати. За допомогою даного проекту банк зміг би вирішити це
завдання. Реорганізація більшості філіалів, в тому числі Кременчуцького, і перетворення їх на без балансові
відділення допоможе банку скоротити витрати на їх утримання, спростити структуру підпорядкування. Метою
доповіді є структурно-функціональна реорганізація банку та конкретної філії на основі найкращих бізнеспрактик, реформування бізнес-процесів та функцій підтримки, реформувань філіальної мережі банку. Будь-яку
перебудову структури управління необхідно оцінювати перш за все з точки зору досягнення поставлених перед
нею цілей. В умовах нормального розвитку економіки реорганізація має спрямовуватися перш за все на те, щоб
шляхом удосконалення системи управління підвищити ефективність роботи банку.
Структурно-функціональна реорганізація банку на основі кращих бізнес-практик буде спрямована по
наступних основних напрямках реформування: управління банком (цілі, завдання, структура, функції,
підлеглість, повноваження, контроль); структури і функцій корпоративного блоку; структури і функцій блоку
роздрібного бізнесу; структури і функцій інших напрямів бізнесу; структури і функцій централізованого бекофісу; структури і функцій управління кредитними ризиками; системи бухгалтерського, податкового обліку і
контролю; системи валютного контролю; системи підрозділів інформаційних технологій; системи юридичної
підтримки; системи внутрішнього контролю; системи кадрової роботи і навчання; системи охорони і безпеки;
філіальної мережі (структура, функції, повноваження, організація роботи операційних точок мережі. Для
досягнення цієї мети необхідно: вивчити кращі бізнес-практики українських і іноземних банків; створити
робочі групи по основних напрямах проекту і виробити пропозиції для реорганізації структури і функцій
підрозділів головного офісу і філіальної мережі; ухвалити рішення, направлені на реорганізацію організаційнофункціональної структури банку, і забезпечити їх реалізацію; передати базу даних і накопичений досвід
реорганізації структурному підрозділу банку, відповідальному за його організаційний розвиток.
Очікувані результати реалізації проекту включають: реорганізацію структури і функцій основних
підрозділів головного офісу і філіальної мережі відповідно до мети проекту; оптимізацію системи управління
банком; скорочення операційних витрат за рахунок централізації функцій і оптимізації здійснення банківських
операцій на основі кращих бізнес-практик; організаційно-функціональну, технологічну і кадрову підготовку до
ефективного використання переваг здійснення проекту; створення в головному офісі банку структури, здатної
підтримувати функції управління організаційним розвитком і основними регламентами банку. Географічні
рамки проекту: роботи проводитимуться в головному офісі, філіалах і відділеннях банку; вивчення і
доопрацювання ефективних бізнес-практик системи банку здійснюватиметься в головному офісі; роботи по
вивченню і адаптації програмного забезпечення Кременчуцького міського філіалу проводитимуться силами між
філіальної робочої групи в головному офісі і окремих філіалах банку; навчання проводитиметься в учбовому
центрі банку в м. Києві; для діагностики стану справ, а також з метою вивчення кращих практик, плануються
відрядження членів робочих груп у філіали і відділення банку, а також в інші банки; зміни організаційнофункціональної структури проводитимуться по всій системі банку. В ході проекту повинні бути виконані
наступні розробки: принципів змін організаційно-функціональної структури банку; системи управління банком
(цілі, завдання, структура, функції, підлеглість, повноваження, контроль); структури і функцій корпоративного
блоку; структури і функцій блоку роздрібного бізнесу; структури і функцій інших напрямів бізнесу; структури і
функцій централізованого бек-офісу в системі банку; структури і функцій управління кредитними ризиками в
системі банку; системи бухгалтерського, податкового обліку і контролю; системи валютного контролю.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Вєлькін Б. О., студ.
Науковий керівник Мажаренко К. П., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Комунальне господарство є складовою частиною міського господарства, має державний характер, є
суб’єктом органу місцевого самоуправління, має власні кошти - місцевий бюджет та свою спеціальну ціль –
місцевий благоустрій. В межах Кременчука існує ціла низка гострих проблем, що потребують вирішення, і які
актуальні не лише для Кременчуцького регіону, але й для багатьох інших регіонів України. Пріоритетними
проблемами є:
– забезпечення населення якісною питною водою;
– санітарне очищення міста;
– утилізація і переробка промислових і побутових відходів;
–підтоплення міської території;
– моніторинг і оцінка екологічного стану території міста.
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Як соціальна складова міста, рівень розвитку комунального господарства буде достатнім, коли
комунальні підприємства зможуть надавати населенню якісні послуги в необхідній кількості. При цьому
враховується чисельність населення, його розміщення, кількісна та якісна оцінка трудових ресурсів,
національні особливості, рівень платоспроможності населення, поліпшення умов праці й життя людей.
До житлово-комунального господарства міста Кременчука входить близько 40 підприємств з загальною
чисельністю працюючих понад 2300 осіб. Серед них: КАТП-1628 (Кременчуцьке автотранспортне
підприємство 1628), КП «Міськсвітло», КП «КПС ШРБУ» (Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно-будівельне
управління),
КП
«КТУ»
(Кременчуцьке
тролейбусне
управління),
КП
«Кременчукводоканал», КП «Теплоенерго», КП «СКРП» (Спецкомбінат ритуальних послуг), комунальні
госпрозрахункові житлово-експлуатаційні підприємства «Автозаводське» та «Крюківське» та інші.
Якість житлово-комунальних послуг – це економічна категорія, що забезпечує вимоги споживачів
житлово-комунальних послуг та дотриманняпідприємствамижитлово-комунальногогосподарствавстановлених
вимог при наданні таких послуг.
Слід констатувати, що переважна більшість споживачів (від 70% до 90% опитаних) зазначили, що
якість послуг залишилася на незмінному рівні. Водночас, частка тих, хто вказав на погіршення якості послуг в
середньому в 4 рази перевищує частку тих, хто відчув її покращення (рис. 1).

Рисунок 1 –Оцінка змін якості житлово-комунальних послуг
У зв’язку з незадовільною якістю централізованих послуг у відповідні установи зверталась незначна
кількість споживачів, а саме з: електропостачання – 7,4% домогосподарств; газопостачання – 3,5%; опалення –
12,2%; постачання гарячої води – 10,6%; постачання холодної води – 6,4%; водовідведення – 5,5 %
домогосподарств.
Отже, з вищевикладеного можемо зробити висновок про взаємозв’язок якості житлово-комунальних
послуг та забезпечення інтересів споживачів. Підвищення рівня якості послуг має сприяти захищеності
споживачів. Для цього, на нашу думку, необхідно розробити стандарти якості житлово-комунальних послуг,
взяти за основу нормативи, що існують в європейських країнах.
Отже, розробляючи стратегію розвитку комунального господарства міста, треба узгоджувати між
собою комплекс технічних, організаційних та фінансових заходів, стратегії різних комунальних підприємств і
заходи програми соціально-економічного розвитку громади.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Половинко Т. С., магістрант
Науковий керівник Семеніхіна В. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Інформатизація процесів системи державної влади - одна з важливих умов ефективної дії механізмів
державного управління. Інформаційно-аналітична діяльність визначається як сукупність дій на основі
концепцій, методів, засобів, нормативних документів для збору, накопичення, обробки і аналізу інформації для
прийняття обґрунтованих рішень. Визначимо основні проблеми, які потрібно вирішити задля удосконалення
інформаційно-аналітичного забезпечення процесу прийняття рішень:
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Упровадити накопичення
та обробку інформації на
місцевих рівнях

Забезпечити впровадження
систем захисту електронної
інформації органів влади

необхідно сформувати загальнодержавний або
хоча б на регіональних рівнях – інформаційний
реєстр та об'єднати існуючі інформаційні
системи та бази даних всіх рівнів державного
управління

органам державної виконавчої влади спільно з
науковцями необхідно розробити технічні
завдання з розроблення та запровадження
нормативно-методичних матеріалів

Необхідно прийняти Закон
України "Про
інформаційне забезпечення
органів державної влади"

дасть змогу створити законодавчу базу
інформаційного забезпечення органів державної
владиУкраїни та ефективно використовувати
наявні інформаційні ресурси, визначити права та
обов'язки як органів державної влади, так і
фізичних та юридичних осіб у цій галузі

Запровадити
автоматизований аналіз
справ у різних сферах
державної активності

центром інформаційної інфраструктури має стати
єдина інформаційно-аналітична система органів
державної влади.

Побудова сучасної системи державного управління

Заходи вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності

– відсутність єдиної навчально-методичної та нормативної бази задля здійснення інформаційноаналітичної діяльності;
– відсутність інформаційної освіти у переважної частини державних службовців, які займаються
інформаційно-аналітичною діяльність;
– невпорядкованість інформаційних відносин, які простежуються у взаємозв’язках органів державної
влади під час організації інформаційної взаємодії;
– відсутність локальних мереж між місцевими органами державної виконавчої влади;
– недосконалість законодавчої бази.
Щоб подолати негативний вплив зазначених проблем та забезпечити ефективність інформаційноаналітичної діяльності потрібно впровадити наступні заходи (рис. 1).

Рисунок 1 – Заходи вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності
Отже, скориставшись запропонованими заходами вдосконалення інформаційно-аналітичних систем
буде підвищено ефективність державного управління органів державної влади між собою, також це може
призвести до демократизації діяльності органів державної влади за рахунок:реалізації прав громадян на доступ
до публічної інформації;надання результативних і практичних у використанні послуг громадянам;організації
інтерактивного зв'язку громадян з органами влади.
Тому, необхідність координації подальшого розвитку інформаційно-аналітичної діяльності є
перспективним напрямком діяльності в системі державного управління в Україні.
ЛІТЕРАТУРА
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2. Антонова O.B. Дрешпак В.М. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на
місцевому рівні: структура та функції [Електронний ресурс] / О.В. Антонова, В.М. Дрешпак.
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БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ
Новожилова Я. І., магістрант
Науковий керівник Дорожкіна Г. М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Удосконалення процесу підготовки господарських рішень для вищого керівництва повинно
здійснюватися з урахуванням наявної невизначеності ситуації та змін в економічному середовищі. Швидка
змінюваність економічних умов, розвиток конкуренції обумовлюють підвищення ризику функціонування
підприємств особливо в харчовій промисловості. Переваги здобувають лише ті підприємства, які
використовують сучасні засоби маркетингу, процесно-орієнтованого бюджетування і чітко уявляють, коли
необхідно створювати нову або удосконалювати існуючу продукцію. Перед керівниками підприємств виникає
проблема обґрунтування і вибору господарських рішень, корегування їх діяльності з урахуванням змін в
оточуючому середовищі. На сучасному етапі розвитку економіки доцільно розширювати застосування
процесно-орієнтованого бюджетування та математичних методів формування рішень, які можуть досить повно
відобразити умови господарювання і специфіку вітчизняних підприємств.
Стосовно розробки і забезпечення виробництва кондитерською продукції бізнес-процеси плануються і
реалізуються успішно, що свідчить про наявність елементів системного підходу до управління цим видом
бюджету. Разом з тим, із сфери впливу бюджетного управління випадають майже в повному обсязі такі види
діяльності, як розробка стратегії підприємства, взаємодія з навколишнім середовищем, поліпшення та зміни,
аналіз ринку та потреб споживачів. Більш ґрунтовне з’ясування чинників значного розходження між обсягом
запланованих та реалізованих заходів можливе з використанням аналізу розривів, який поширився в практиці
фінансового управління ризиками і перетворився на ефективний інструмент стратегічного розвитку
підприємств кондитерської галузі. Методологія аналізу розривів передбачає наступні етапи: визначення
поточного стану підприємства за допомогою експертних оцінок або математичних прогнозних методів
оцінювання; оцінка існуючого розриву та можливості його подолання за рахунок власних ресурсів; вибір
критерію оцінювання з розбивкою розриву на складові відповідно до галузевого напрямку діяльності з
виявленням потреб; формування планів з подолання розривів за рахунок орієнтації на ринок кондитерської
продукції, наукових розробок тощо. Наведений підхід дозволив сформулювати та виокремити конкретні
причини п’яти розривів у виконані запланованої стратегії Кременчуцької кондитерської фабрики, що входить
до складу концерну «Рошен», з виробництва карамельок: 1. низький рівень управління процесами реалізації
організаційно-технічних заходів; 2. неадекватна оцінка наявних фінансових ресурсів; 3. невиконання планів
фінансових заходів; 4. недостатність інформації в процесі контролю; 5. не доопрацювання стосовно рівня
досягнення стратегії зумовленого фактичним виконанням заходів.
Процесно-орієнтоване бюджетування ґрунтується на положеннях концепції системного підходу в
управлінні. Для застосування підходу як інструменту реалізації розвитку підприємства необхідна інформація
стосовно взаємозв’язку між цільовими показниками відповідно до обраної стратегії. З цих позицій доцільне
здійснення детальних оцінок щодо потреби вдосконалення конкретних процесів, виділення складових, які
формують сильні та слабкі сторони діяльності підприємства з виробництва кондитерської продукції. Процесноорієнтоване бюджетування розглядається нами на майбутнє з визначенням бізнес-процесів та видів діяльності
для досягнення стратегічних цілей і виконання поставлених задач тобто як інструмент управління динамічним
розвитком підприємства. Створення цінності – ключове питання багатьох підходів до вдосконалення
управління підприємством, зокрема: тотальне якістю, процесно-орієнтоване витратами, «точно в строк»
запасами, реінжиніринг бізнес-процесом, часом операційним циклом тощо. Ідея ціннісного підходу –
покращення конкретних показників діяльності з трансформацією в додану вартість для підприємства, а не
окремого відділу. Процес покращення: здійснюється постійно з вирішенням завдань стосовно збільшення
темпів нарощування продажів кондитерських виробів, освоєння та зростання ринкової долі; має бути стійким та
оптимізувати діяльність організації. Впровадження бюджетного управління виробничою діяльністю при
реалізації стратегії розвитку підприємства обумовлене наступним: стабільне зростання прибутку протягом
тривалого періоду створює додану вартість, виступає джерелом капітальних вкладень для здійснення
модернізації, нового будівництва, придбання сучасних основних засобів, поповнення нематеріальних активів
тощо; нарощування продажів сприяє створенню цінності через виробництво нових або вдосконалених виробів
для задоволення замовлень; зростання показників прибутковості найочевидніший спосіб нарощування доданої
вартості за рахунок збільшення обсягів виробництва та збуту за скорочення витрат; оптимізація податкових
платежів відповідно до законодавства, яке належить до сфери управління фінансами; нарощування цінності за
умов належного контролю за обіговим капіталом та інтелектуальними активами. Сутність конкурентної
боротьби на ринку кондитерської продукції полягає не стільки в діях проти підприємств суперників, скільки в
завоюванні конкретних споживачів. Конкуренція – об’єктивний економічний закон розвинутого товарного
виробництва, зовнішня примусова сила по підвищенню продуктивності праці, збільшенню масштабів
виробництва, прискоренню науково-технічного прогресу, впровадженню прогресивних форм організації тощо.
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Процесно-орієнтоване бюджетування безпосередньо ґрунтується на творчому формуванні конкурентних
переваг за рахунок розробки та впровадження сучасних виробів і технологій, пошуку нових груп споживачів,
освоєння перспективних сегментів і налагоджування стратегічно важливих партнерських зв’язків.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Гарбуз А. С., студ.
Науковий керівник Сакун Л.М., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Соціальне підприємництво як засіб вирішення суспільних проблем є вже давно відомим трендом не
тільки у економічно розвинутих країнах світу, а також і в Україні.
Соціальне підприємство є підприємницькою діяльністю, сутність якої полягає у покращенні стану
людей, котрі потребують соціальної допомоги та вирішенні їхніх проблем за рахунок власних доходів.
Останнім часом соціальне підприємництво стає все більш популярним в Україні. Через те, що країна
перебуває у скрутному економічному становищі, суспільство починає активно приймати участь у створенні
даного вида підприємництва для вирішення своїх проблем. Є можливість вибору найбільш оптимальної
організаційно-правової форми з врахуванням бізнес-моделі та системи оподаткування, але є й недолік, який
полягає у відсутності пільг для соціального підприємства, яке працевлаштовує не інвалідів, а інші соціально
незахищені верстви населення з боку держави.
Окрема частка прибутку соціального підприємства може реінвестуватися в саме підприємство, а інша йти на соціальні цілі. Такий розподіл характерний для підприємств, створених громадськими організаціями та
благодійними фондами. Частину, призначену на соціальні цілі, перераховують громадській організації
(благодійному фонду), що витрачає гроші на виконання певної соціальної місії. Ця схема є найбільш
поширеною у світі, оскільки сприяє розвитку комерційної компоненти і отримання більшого соціального
ефекту. Пропорція розподілу між реінвестуванням та благодійністю може змінюватися залежно від низки
чинників, таких як: розвиток бізнесу, конкуренція, економічне становище в країні, рішення акціонерів тощо.
Весь прибуток можна направити на досягнення соціального ефекту. Такий тип часто називають «генератором
прибутку», зважаючи на пряму функцію залучення коштів на певні соціальні ініціативи. Залишається певний
відсоток для утримання і розвитку бізнесу, а інше спрямовується на фінансування, наприклад, громадської
організації чи благодійного фонду. В Україні є приклади соціальних підприємств, які віддають від 40 до 80 %
свого прибутку на фінансування різних соціальних проектів.
Основною місією більшості соціальних підприємств є соціальна, а не комерційна складова: підвищення
якості життя представників вразливих груп населення (інвалідів, бійців АТО, внутрішньо переміщених осіб,
жінок, молоді, людей, котрі вийшли з місць позбавлення волі та ін.); формування здорового способу життя та
розвитку місцевих громад. Біля третини соціальних підприємств мають екологічну складову місії, а саме
переробку сміття та токсичних відходів; економне використання ресурсів та розвиток зеленого туризму.
Демократичне управління підприємством є важливим критерієм для досягнення успіху, що вказує на
відмінність між соціальним та корпоративним підприємством. Даний тип управління дозволяє узгодити
питання розподілу прибутку між реінвестуванням та соціальними цілями. Цей критерій чудово застосовується в
громадських організаціях, котрими було створено соціальне підприємство, оскільки їхній найвищий орган
правління – це загальні збори.
За останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості соціальних підприємств: з 50-100 у
2013 році і близько 1000 у 2015 році. Найбільша частина соціальних підприємств сконцентрована в Києві, друге
місце займає Львівська область, і відповідно на третій позиції Черкаська область.
В Україні до нашого часу немає закону, який би регулював та визначав дану діяльність. Із вибірки 45
соціальних підприємств більшість зареєстровані як ФОП (16), як громадська організація – 14, приватне
підприємство та підприємство громадського об’єднання – по 8, ТОВ – 4, організація громадського об’єднання
та благодійна організація – по 2, і громадська спілка – 1. Як бачимо, більшість соціальних підприємців віддають
перевагу ФОП, але є й багато інших організаційно-правових форм.
Для старту та розвитку соціальних підприємств можна використовувати різні варіанти залучення
інвестицій, такі як безповоротні інвестиції, котрі не потребують повернення їх інвесторам. Безповоротні
інвестиції можна збирати за допомогою краудфандингових платформ, де інвестиції залучаються через спільні
кошти. Головне подати ідею для вирішення проблеми, яка зацікавить інвесторів.
В Україні найбільшою платформою для збору таких коштів є «Велика ідея», яка має напрямок
«соціальний бізнес» і вже кілька реалізованих проектів соціальних підприємств, що залучили кошти для старту
(екологічне підприємство «Zelenew», м. Львів, яке займається переробкою побутового пластику, та інші
проекти). Також до безповоротних інвестицій відносяться інвестиції юридичних осіб або соціальні інвестиції з
метою створення певного соціального блага (прикладом є ресторан «Urban Space 100»); маркетингові кампанії
та гранти.
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До поворотних інвестицій належать кошти від інвесторів та кредити. Кошти від інвесторів вкладуються в
підприємство з метою подальшого отримання доходів у вигляді відсотків від акцій або ж участі в управлінні.
Кредити надаються комерційними банками під певні відсотки (наприклад, пільговою програмою для
соціальних підприємців є програма Ощадбанку та фонду WNISEF від 5% річних на суму розміром від 250 тис.
грн. до 2,35 млн. грн. терміном до 36 місяців).
Таким чином, в умовах загострення соціально-економічної ситуації в Україні, соціальне підприємництво
стає все більшої популярним і ефективним механізмом подолання суспільних та громадських проблем.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Павлова О.О., студ., Вєдєніна Ю. Ю., к.е.н., доц., Сухомлин Л.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасна національна економіка на етапі сучасного розвитку піддається активній дії факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища через посткризовий період. Для окремих країн вихід із кризового
стану є шансом вийти на ринок з новоствореною унікальною продукцією, поліпшити інфраструктуру
економіки, підвищити макроекономічні показники. Дослідження змін проводяться через макроекономічні
показники для визначення подальших перспектив розвитку економіки України. Модернізація вітчизняної
економіки на засадах інноваційного розвитку має забезпечуватися комплексним застосуванням усіх доступних
важелів економічної політики, що сприяє підвищенню рівня прибутковості національних підприємстві може
стати реальним простором для багатогранної співпраці держави і бізнесу. У глобальній економіці, фундаментом
якої все частіше стають знання, інновації виступають рушійною силою економічного зростання, однак при
цьому потрібні додаткові вкладення, які допоможуть стимулювати реалізацію творчих здібностей працівників і
збільшувати обсяги виробництва. Аналіз оцінки інноваційного розвитку ґрунтується на двох критеріях:
інноваційні фактори та інноваційний результат. Країни, які знайшли баланс між цими показниками отримали
кращий результат щодо інноваційної активності (табл. 1) [1].
Країна
Естонія
Чехія
Словенія
Латвія
Словаччина
Литва
Хорватія
Молдова
Болгарія
Польща
Румунія
Білорусь
Чорногорія
Македонія
Україна
Сербія
Албанія

Таблиця 1 - Рейтинг країн Центральної Європи за Індексом інновацій
2016р.
2017р.
Індекс
51,73
50,93
↓ 0,8
49,4
50,98
↑1,58
45,97
45,80
↓ 0,17
44,33
44,61
↑ 0,28
41,7
43,43
↑ 1,73
41,76
41,17
↓ 0,59
38,29
39,80
↑ 1,51
38,39
36,84
↓ 1,55
41,42
42,84
↑ 1,42
40,22
41,99
↑ 1,77
37,9
39,16
↑ 1,26
30,39
29,98
↓ 0,41
37,36
38,07
↑ 0,71
35,4
35,43
↑ 0,03
35,72
37,62
↑ 1,9
33,75
35,34
↑ 1,59
28,38
28,86
↑ 0,48

Індекс більшості країн показав позитивний результат – він зріс. У деяких країн цей показник знизився,
можливо через те, що більшість компаній країн отримали ліцензії на використання іноземних технологій. У
2016 році Україна зайняла56 місце у рейтингу глобального інноваційного індексу, а вже у 2017 – посіла50
позицію, найвищу за останні сім років. На сьогодні фіксується відставання України від Європейських країн за
показниками обсягів фінансування інноваційних проектів, використання інноваційного потенціалу тощо, але
переглядається значний ріст у рейтингу на 7 місць. Зазначимо, що Україна втратила головного споживача її
продукції – Росію, через конфлікт на сході країни, що значною мірою відобразилось на експорті продукції і, в
свою чергу, на економічних показниках розвитку країни. Обмеження фінансування інноваційної діяльності є
гальмом економічного розвитку України та її конкурентоспроможності на світовому ринку. Фактором, який
стримує інноваційний розвиток є низький рівень R&D витрат, що обумовлює пошук інших джерел
фінансування та міграцію науковців за межі України. Резюмуючи вищезазначене, виділимо наступне: високий
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інноваційний потенціал національної економіки втрачено та підтримується лише його незначний рівень; за
показниками економічного розвитку економіка України має позиції [2], які наближені до «кордонів» нових
індустріальних країн, а це, за сприятливих умов та державної підтримки, може бути поштовхом до
кардинальних змін у інноваційному розвитку; незважаючи на глобальну економічну кризу за проаналізованими
показниками Україна має позиції, що значно відстають від країн; зростання рівня високотехнологічного
експорту – один з важливих чинників розбудови інноваційної складової національної економіки; укрупнення
підприємств, інвестиції в основних капітал, оновлення основних фондів – пройдені етапи становлення
розвинутих економіки країн, а для України – орієнтири інноваційного розвитку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Всесвітня організація інтелектуальної власності [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://www.wipo.int/portal/.
2. Проблеми економіки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.problecon.com/
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СЕКЦІЯ № ХІІ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
ВИКОРИСТАННЯ ГЕРУДОТЕРАПІЇ В СФЕРІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Супріган Т. А., студ., Ліхоносова Г.С., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Гірудотерапія (лат. "гірудо" п'явка + "терапія" лікування) — своєрідне використання п'явок в народній
медицині. Гірудин, який виділяє п'явка, здатний розріджувати кров. Даний метод лікування використовують,
коли є необхідність розкупорити тромби в судинах. Лікар-натуропат може запропонувати гірудотерапію, також,
в разі варікоцелію тощо.
Вперше про лікування п'явками було згадано з письмових джерел про використання їх у лікуванні.
Першим про це розповів Нікандер (2 ст.), але вже в 1 столітті римляни вживали термін "гірудо".
Живі п'явки приставляються безпосередньо до тіла людини за спеціально розробленими схемами.
Вибір місця приставки визначається багатьма факторами: захворюванням, гостротою процесу, станом хворого.
Процес смоктання триває від 10-15 хвилин до години, після чого п'явки знімаються за допомогою спирту, йоду
або, в разі годування досхочу, відпускають самі. Ситі п'явки підлягають знищенню приміщенням в розчин
хлораміну, повторне застосування їх не допускається. Терапевтичний ефект від впливу живих п'явок
обумовлений декількома факторами:
Дозованим кровопусканням (від 5 до 15 мл крові на кожну п'явку в залежності від маси п'явки і
тривалості приставки). Використовується для лікування артеріальної гіпертензії, глаукоми, застійних явищ в
печінці, загальної інтоксикації організму.
Дією біологічно активних речовин слини п'явки, основним з яких є антикоагулянт гірудин, що знижує
згортання крові. Використовується для лікування стенокардії та інфаркту міокарда, тромбофлебіту, тромбозу
вен, геморою.
Комплексом відповідних реакцій організму на укус, біологічно активні речовини слини п'явки і
подальшу крововтрату.
Терапевтичний ефект відбувається не тільки від протікання крові через тканини під час харчування
п'явками, але від подальшого і неухильного кровотечі з рани, що залишилися після від'єднання п'явок. Слина
п'явок має знеболюючу, протизапальну та судинорозширювальну властивостями.
Показання до гірудотерапії:
Найголовнішим за все, дане лікування показано тим людям, котрі схильні до розвитку застійних явищ.
Ця терапія добре допомагає при геморої, тромбофлебіті, мастопатії, а також варикозі ніг і тазу.
В герудотерапії є деякі протипоказання, проте їх зовсім небагато. Не можна лікуватися п'явками
пацієнтам, котрі страждають на гемофілію, і тяжкою анемією, при якій може відбуватися зменшення кількості
еритроцитів у крові.
Використання п'явок дає потрійний лікувальний ефект. По-перше, вони роблять лікувальне
кровопускання. Котре дозволяє розвантажити кровотік хворого, звільняє судини і добре впливає на цілий
організм. По-друге, дія від укусу п'явок можна порівняти з впливом голкорефлексотерапії. Це можна пояснити
тим, що п'явка прокушує шкіру тільки в біологічно активних (акупунктурних) точках тіла. Їх роздратування
стимулює роботу різних органів і систем організму. Окрім того, слинні залози п'явки здатні виділяти один з
важливих біологічних секретів, який вводиться в кров людини. Він складається з багатої кількості важливих і
корисних біологічно активних компонентів. Дані речовини мають змогу покращувати деякі властивості крові
людини, підсилюють кровообіг.
В Україні даний вид терапії є дуже поширеним, і користується великою популярністю у людей різного
віку. Найбільш популярним містом,де можуть надати такі послуги є Київ. Середня вартість даної терапії станом
на 2018 р. коштує 200 грн.
ЛІТЕРАТУРА
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НОВІТНІ ПОСЛУГИ В ГАЛУЗІ РЕКРЕАЦІЇ
Яценко А. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Наявність значного рекреаційного потенціалу на певній території, оптимальне розміщення на ній
підприємств рекреаційного господарства, внутрішня та зовнішня збалансованість та пропорційність
територіальних рекреаційних систем – необхідна, проте не достатня умова для успішного розвитку
організованої рекреаційної діяльності. Для ефективного функціонування рекреаційного господарства необхідно
створити таку ситуацію на ринку відповідних послуг, коли саме цей продукт, і саме на цих територіях
користувався б попитом у споживачів та був достойною альтернативою продукції та послугам такого роду, що
пропонуються суб'єктами рекреаційної господарської діяльності з інших регіонів.
Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити оригінальність та унікальність пропонованих послуг, їх
досконалість в організаційному, технічному плані, нові підходи до їх надання, сучасні методи просування
рекреаційного продукту на ринку туристичних послуг тощо. Ці процеси вимагатимуть активної фінансовоекономічної підтримки з боку державних і підприємницьких (як вітчизняних, так і зарубіжних) структур, які,
вкладаючи кошти у розвиток регіонального рекреаційного господарства, теж повинні бути впевненими в
конкурентоспроможності рекреаційного продукту регіону, існуванні подальшого стабільного попиту
споживачів на такого роду послуги в даному регіоні, і, звичайно, у отриманні майбутніх прибутків від власної
інвестиційної діяльності.
Гірудотерапія метод нетрадиційної медицини, який зародився майже одночасно з медициною.
Гірудотерапія є одним із напрямів натуропатії, лікування різних захворювань людини з використанням
медичної п'явки (Hirudo medicinalis). Він став популярним на зламі XV та XVI віків . Лікування п'явками раніше
використовувалося в загальноприйнятої медицині, але в XX столітті зникло з ужитку, в зв'язку з появою
синтетичних антикоагулянтів, в тому числі, гірудина.
В останній час ринок послуг дуже трансформувався, почали з’являтись нові послуги. Середи таких
послуг є і лікування гірудотерапією. Проте попри свою специфічність послуг гірудотерапія до сих пір
залишається не популярною послугою, попри те, що є рентабельною для бізнесу та створення капіталу.
Мета даної роботи обґрунтування доцільності використання гірудотерапії з метою прибутку, визначити
переваги та недоліки гірудотерапіїї для бізнес, шляхи популяризації гірудотерапії
Гірудотерапія у XXI ст залишається не признаною офіційною медициною попри свої лікувальні
можливості. Гірудотерапію часто використовують для косметичних цілей та для боротьби з хворобами такими
як: хвороби кишкового тракту, хвороби очей, статеві хвороби у жінок на чоловіків.
Починаючи з ХХ ст гірудотерапію почали викоритсовувати у комерційих цілях через те, що вони мають
сильні та слабкі сторони для бізнесу.
Слабкі сторони: - специфічність послуг; - непопулярність продукту; - можливі побічні дії від лікування;
Сильні сторони: - окупність менш ніж за рік; - низька собівартість послуг; - доступність на новизна
послуг; - короткостроковість послуг;
Основним шляхом популяризації гірудотерапії у ХХІ ст є комунікації. Тобто розповсюдження
інформації про даний продукт через засоби масової інформації. Завдяки цьому споживач має повну достовірну
інформацію про даний продукт.
Отже попри свою специфіку гірудотерапія може проносити чималі гроші для бізнесу. Як і будь який
комерційний продукт має свої сильні та слабкі сторони. Проте визначальним фактором start up є низька
собівартість послуг та швидка окупність бізнесу що є великою перевагою у бік герудотерапії.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Рижак А.І., студ., Труніна І.М., д.е.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розвиток міжнародного в’їзного туризму є не тільки джерелом валютних надходжень в економічну
систему країни, фактором стабілізації регіональних ринків праці, а й сприяє активізації відносин між країнамиучасницями туристичного процесу. Розвиток в’їзного туризму значним чином впливає на загальний стан цієї
сфери, тому аналіз в’їзного туризму є актуальним.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Сучасні тенденції міжнародного туризму досліджували
багато авторів, серед яких М.Б. Онисько [2], С.С. Галасюк [3].
Метою даної роботи є проаналізувати розвиток в’їзного міжнародного туризму.
Туризм в Україні продовжує активно розвиватися, а потік іноземних гостей збільшується з кожним
роком. Так, за даними адміністрації Держприкордонслужби, за перше півріччя 2017 року в Україну в’їхало 6,3
млн. туристів, тоді як за аналогічний період минулого року їх було всього 5,8 млн.
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Безвізовий режим відкрив Європу для сотень тисяч українців, але й самі європейці (і інші зарубіжні
гості) давно облюбували Україну.
А ось число службових поїздок в Україну знизилося майже на 44%. Якщо за 2016 рік в службових
цілях в країну приїжджало близько 33 тис. іноземців, то у 2017 році цей показник збільшився майже в 3 рази
(88,9 тис.).
Україна користується великою популярністю серед молдавських і білоруських громадян. Так, в цьому
році в Україну приїхало більше 2 млн. гостей з Молдови і більше 1 млн. з Білорусі. Також в порівнянні з
минулим роком зросла кількість російських туристів – з 596 тис. до 620 тис. Більше, ніж на 30% стало гостей з
Ізраїлю і Туреччини. Зараз їх 115 і 100 тис. відповідно. До слова, в Україні стало більше туристів з Бельгії і
Швейцарії, а от жителів Італії та Великобританії - менше.
Традиційно одним з найпопулярніших міст для іноземців залишається Київ. Так в 2016 році місто
відвідало понад 1 млн. 200 тис. іноземних туристів (в 2015 році показники склали 1,069 млн.). Також, окрім
столиці, туристи люблять відвідувати Львів, Одесу, Ужгород, Харків. В цьому році в закордонні подорожі
вирушило 12,5 млн. українців. Найпривабливішими країнами для них виявилися Польща (4,3 млн.), Росія (2,6
млн.) і Угорщина (1,4 млн.). Згідно з даними одного українського туроператора зараз істотно збільшилася
популярність українських напрямків - майже в 8 разів.
Улюблені напрямки відпочинку українців:
- санаторно-курортне лікування (Трускавець, Моршин, Східницю, санаторії Закарпаття);
- відпочинок в Карпатах і Закарпатті (мова йде в першу чергу про гірськолижний відпочинок);
- відпочинок на узбережжі Чорного моря (курорти Затока, Коблево, Одеса);
- дитячий відпочинок (табору на Чорному морі, в Карпатах та Київській області);
- екскурсійні тури по всій території України для організованих груп школярів і дорослих;
- тури вихідного дня для індивідуальних туристів (приєднання до груп).
Також, незважаючи на безвізовий режим, взимку 2018 року збільшився попит на готелі ІваноФранківської та Львівської областей, де розміщені популярні гірськолижні курорти.
Міжнародний туризм стає джерелом не тільки надходження іноземної валюти, але і створення нових
робочих місць. Статистичні дані показують те, що незважаючи на кризи, політичну нестабільність в сучасному
світі за останні роки ми все ж бачимо позитивний характер тенденцій розвитку туризму в усьому світі.
Кількість подорожуючих з кожним роком зростає. Завдяки великій кількості реклами, технічному прогресу,
доступності інформації зростає можливість спілкування між різними країнами, народами, що дозволяє людям
розуміти краще один одного, йде взаємне збагачення.
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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКСКУРСОВОДІВ
Черниш Р.О., студ., Загорянська О.Л., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Професія екскурсовода являє собою особливості професіональної діяльності, яка вимагає від людини
певних знань і практичних навичок. Ці знання і навички набувають шляхом спеціальної освіти, а також у
процесі практичної діяльності працівників екскурсійної сфери. Сучасний суспільний розвиток вносить свої
зміни і врегулювання правових питань професійної діяльності екскурсоводів. Між тим, базові засади
професійного становлення екскурсовода залишаються незмінними і можуть бути представлені чотирма етапами
(табл. 1) [1].
Таблиця 1 – Етапи професійного становлення екскурсовода
№
Етапи професійного становлення
Навчальні заклади
Формування схильності до ведення
1
Загальноосвітня школа, клубні заклади
культурно-масової діяльності
2
Оволодіння системою знань за спеціальністю
Вуз, курси, самостійна підготовка
3
Етапи професійного становлення
Навчальні заклади, ліцензія туристської діяльності
Вищі навчальні заклади туристичної спеціалізації, курси
4
Засвоєння основ професійної майстерності
підготовки екскурсоводів
Курси підвищення кваліфікації, методичні секції
5
Вдосконалення знань зі спеціальності
екскурсоводів
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Забезпечення сфери туризму та діяльності курортів кваліфікованими, фахово орієнтованими кадрами
підвищить якість обслуговування туристів, створить передумови для збільшення туристичного потоку,
поліпшення туристичного іміджу держави. Частка сфери туризму і діяльності курортів у валовому
внутрішньому продукті повинна сягнути у 2018 р. до 5% його загального обсягу, в порівнянні з минулими
роками з 2015 по 2017, частка сягала 3% [2]. Організація системи підготовки та підвищення кваліфікації
працівників, зайнятих вирішенням питань розвитку сфери туризму в умовах здійснення ринкових перетворень,
дозволить зробити доступними знання та інформацію з питань туризму для різних категорій населення.
На даному етапі існує грамотно побудований маршрут екскурсії по місту Кременчук. Крім того,
маршрут прокладений по пішохідним та проїжджим дорогам міста і не допускає повторних проїздів по одній і
тій же ділянці маршруту. Схема даного маршруту є лінійною, бо починається в одному пункті (відправлення) й
закінчується в іншому (прибуття), детальніше маршрут висвітлено на карті міста. Таким чином розроблений
маршрут парковими зонами Кременчука, в якому представлені – сквер ім. Олега Бабаєва, парк Миру і парк
«Міський сад». Екскурсія являє собою прогулянку по історичним пам’яткам міста Кременчук. Критерієм
відбору є атрактивність об'єктів показу задля задоволення екскурсантів, можливість забезпечити
різноманітність програми перебування в даному пункті, його транспортна доступність. Дуже важливо, щоб
екскурсія була достатньо цікава. Але не менш істотно, щоб вона не була переобтяжена потоком непотрібної
туристам інформації, щоб спосіб подачі матеріалу не був утомливим, а сприяв би якнайкращому сприйняттю.
Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода:
1. Удосконалення організації методичної роботи.
2. Підготовка якісної методичної документації, удосконалення методичних документів.
3. Детальна розробка технології методичних прийомів показу та розповіді з урахуванням особливостей
екскурсійних тем та різних груп населення.
4. Відпрацювання техніки проведення екскурсії.
5. Встановлення та збереження контактів між екскурсоводом та екскурсійною групою через опанування
основами психології та педагогіки.
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ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Келебай Христина, студентка ЧНУ імені Юрія Федьковича
Науковий керівник Нєвєнченко А.І., к. георг. н, доц.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Майбутнє людства безпосередньо пов’язане з розв’язанням екологічної проблеми. Сучасна людина
втратила здатність співвідносити себе з природою, стала придатком економіки, тобто виробництва й
споживання. Дієвим засобом формування екологічної свідомості сучасної людини має стати система
екологічної освіти та виховання. Ця процедура є надзвичайно важливою і водночас складною. «Лише через
екологію ідеї природознавства, насамперед теорії самоорганізації, починають приносити в науки про
суспільство, висвітлюючи найскладніші питання його відносин з природою» [1].
Нині набуває поширення термін «екологічний туризм», який позначає реальне явище суспільства,
здатне стимулювати поєднання цінностей природи та культури. Екологічний туризм – специфічна форма
активного відпочинку, що має культурно-виховне, науково-пізнавальне і спортивно-оздоровче значення,
визначається як сукупність відносин та явищ, що виникають у процесі подорожі та перебування людей за
межами їх постійного місця проживання з метою відпочинку, ознайомлення з навколишнім природним та
культурним середовищем [2]. Сучасна людина, яка живе в урбанізованому світі має потребу у спілкуванні з
природою, але в більшості не переймаючись її збереженням.
Індустрія туризму (дороги, кемпінги, транспорт тощо) не має порушувати нормальний екологічний
розвиток природного середовища. Ідея органічної єдності природи, людини та суспільства повинна стати
головною у світоглядних орієнтирах особистості. Незважаючи на проголошення пріоритетності охорони
природи в законодавстві та нормативних документах різних країн, у цій галузі домінує економіко-фінансовий
інтерес. Руйнівний вплив масового туризму на природу і культуру триває. Екологи переконують господарників
у тому, що слід консервувати національні природні ресурси, обмежувати будівництво споруд, транспортних
сполучень у заповідних зонах, робити туристичні маршрути екологічно вивіреними.
Туризм – це не просто організована подорож, а й розширення світогляду, утвердження відчуття
співприсутності людини у різноманітному та складному світі. За умов глобалізації важливою є його функція
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формування здатності до розуміння інших культур, набуття комунікативної культури. Туризм, особливо
екологічний, дає змогу ознайомитися з унікальними природними та культурними цінностями. «Не може не
відчути себе відповідальним за всю планету той, хто побачив хоч раз які-небудь віддалені та несхожі на його
життєве оточення, по-своєму прекрасні її закутки» [3].
В Івано-Франківській області функціонує 467 територій та об’єктів природно- заповідного фонду,
загальна площа яких становить 218,8 тис. га, що складає 15,7% від загальної площі області, у тому числі: - 32
об’єкти загальнодержавного значення площею 131,6 тис. га; - 435 об’єктів місцевого значення площею 87,2 тис.
га; - 181 пам’ятка природи; - 195 заказників державного та місцевого значення [4]. Започаткування і розвиток
екологічного туризму на об’єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ) сприяв створенню економічних
передумов для збереження етнокультурного середовища регіону. Найвідвідуванішими екотуристистичними
об’єктами є природні та штучно створені людиною об’єкти ПЗФ, вагоме місце серед яких посідають
національні природні парки.. На базі потужного сировинного фактору на теренах Івано-Франківщини
екологічний туризм, як інтегруючий напрям рекреаційної діяльності, охоплює такі види діяльності:
1. Науково-пізнавальний екотуризм – туристи можуть бути свідками проведення польових наукових
досліджень фахівцями (практик студентів) у природничих чи історичних напрямах або науково-дослідних
експедицій (вітчизняних і зарубіжних). Зазвичай такі роботи проводяться у межах об’єктів природнозаповідного фонду і суттєво доповнюють інформацію про маловивчені райони і території. Цей вид туризму
може сприяти розширенню навчальних і наукових зв’язків між різними країнами, закласти основи важливим
міжнародним проектам, які фінансуються на грантовій основі благодійних фондів. Науково-пізнавальний
екотуризм, наприклад у Галицькому національному природному парку, презентують орнітотури, музей
«Природа Землі Галицької», експериментально-експозиційна ботанічна ділянка «Лучно-степова та кальцієвопетрофільна рослинність Галицького національного природного парку», експериментально-експозиційна
ботанічна ділянка «Рідкісні рослини лісових екосистем Галицького національного природного парку»,
функціонування центру реабілітації диких тварин – мета створення якого – допомога диким (хворим,
покаліченим, молодим) тваринам, що потрапили у скрутне становище і не можуть самі вижити у дикій природі,
екзотаріум – населяють екзотичні представники орнітофауни Північної Африки, Латинської Америки та
Південно-Східної Азії, а в межах Карпатського НПП представлений мережею екомаршрутів, екскурсіями
пізнавального характеру та ін.
2. Пригодницький екотуризм – коротко- і довготермінові як недорогі (в місцеві об’єкти ПЗФ) так і
вартісні (у віддалені регіони) подорожі з використанням переважно екологічно чистих видів транспорту (на
велосипедах, човнах, байдарках) з певним фізичним навантаження. Ці тури пов’язані із пізнанням природи і
являються сукупністю навчальних, науково-популярних та тематичних екскурсій як для школярів так і для
дорослих. Неабиякою популярністю серед цього виду користується Верховинський НПП, зокрема такий вид
екотуризму як рафтинг.
3. Етноекологічний – тематичні (історико-культурного спрямування) екотури, подорожі, метою яких є
пізнання природи та культури на спеціально створених екологічних маршрутах з метою прояву турботи про
соціальне, культурне, економічне й виховне благополуччя місцевого населення. Цей вид туризму характерний
для НПП Гуцульщина.
4. Геоекологічний – подорожі до унікальних та екзотичних природних об’єктів і явищ, що переважно,
знаходяться на територіях ПЗФ, на спеціально облаштованих екомаршрутах (облаштування печер, збіг
екскурсій з періодами активності геологічних явищ, наприклад, грязевого вулкану у с. Старуня
Богородчанського району (геологічна пам’ятка природи тощо).
Зазначені види екотуристичної діяльності при їх проведенні із визначеними правилами поведінки
туриста на лоні природи сприяють мінімалізації впливу їх на довкілля. Зокрема облагородження екомаршруту,
місць відпочинку тощо проводиться в першу чергу не із потреби задоволення комфортних умов перебування
туриста на природі, а його контролю, з метою збереження екосистем. Якщо природа регіону має великий
потенціал для розвитку екотуризму, то соціально- економічний чинник виступає гальмівним фактором. На жаль
низький рівень екологічної свідомості окремих туристів, відсутність кваліфікованих кадрів, мала обізнаність
потенційних споживачів про наявний туристичний продукт призводить до формування незначних запитів на
ринку екотуристичних послуг, а також недосконала законодавча база у якій не лобіюються питань екології і
зменшення негативного впливу туристів на довкілля, зокрема у Законі України «Про туризм», державних
стандартах з туристично-екскурсійного обслуговування та послуг населенню, а також непрозорість інвестицій
спонукає до серйозних роздумів. Незважаючи на певні труднощі екотуризм нині стає альтернативою не лише
окремим галузям промисловості, але й традиційному туризмові, оскільки цей бізнес потребує невеликих
стартових капіталовкладень, визначається мінімальним терміном окупності витрат, незначний, проте поступово
зростаючий попит на туристичні послуги, забезпеченість певним обсягом робіт для суміжних галузей
господарства, роздрібної торгівлі, громадського харчування, транспортного і екскурсійного обслуговування,
виробництва сувенірів, реклами тощо. Тому розвиток екотуризму це не тільки задоволення потреб туриста, але
й шлях до збереження рекреаційних ресурсів через:
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- інвестування на відновлення довкілля та підтримання екотуристичної інфраструктури з частини
отриманого прибутку від реалізації екопродукту;
- вдале поєднання відпочинку з практичним втіленням ідей екоосвіти і екопросвіти, що є необхідною
передумовою екологічної культури. Адже природа посідає і як естетична цінність (ландшафтний простір).
Більше того, як зазначав філософ О. Шпенглер, «ландшафт формує душу людини».
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІСТОРИЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ
(НА ПРИКЛАДІ ГЕРОЯ АТО ВАДИМА ПУГАЧОВА)
Костик Д.О., Пермякова В.А.
Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - різнопрофільна
гімназія» № 5 імені Т.Г. Шевченка
Біографістика – спеціальна історична дисципліна і галузь історичної науки, яка досліджує історію
розвитку, теоретико-методологічні, методичні, джерелознавчі та практично-прикладні проблеми біографічних
досліджень.
Характерною особливістю сучасної біографістики якої є те, що зростає інтерес не лише до найбільш
відомих діячів національної історії, а і до рядових учасників історичних подій, до власних коренів і родинної
історії.
Тому біографічне дослідження учасника антитерористичної операції в Донбасі Вадима Пугачова
здійснено з огляду на новий етап в біографістиці, що виявляється в особливому ставленні до особистості в
контексті сучасного антропологізму.
Актуальність теми дослідження полягає в необхідності збереження історичної пам’яті про всіх
учасників АТО незалежно від місця, де вони проходили службу: на передовій, чи в тилу, з метою вшанування
їхнього героїзму та наслідування патріотизму наступними поколіннями.
Пугачов Вадим Володимирович народився 13 березня 1975 року в місті Томськ, звідки згодом його
сім’я перебралася до Кременчука. Вадим ріс та навчався в середній школі №5, де зараз навчається його син
Кирило. Як і всі чоловіки його віку, Вадим був призваний на військову повинність. Після проходження
строкової служби розпочав трудову діяльність на різних посадах. Мав вищу освіту.
Під час служби в армії дислокувався у різних військових частинах Сімферополя, Кременчука та
Кривого Рогу. Після закінчення військової служби 18 років працював диспетчером газової служби, а згодом –
підрядником у будівельній компанії; заочно навчався на психолога.
У серпні 2014 був призваний до Збройних сил України та направлений у 92-у окрему механізовану
бригаду старшим водієм.
Молодший сержант Пугачов 16 травня взяв участь у збройному конфлікті з спецназом 3-ї бригади
збройних сил Російської Федерації. У місті Щастя, в Луганській області, в опорному пункті «Фасад», який
займали підрозділи 5-ї роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 92-ї харківської механізованої бригади, російська
диверсійно-розвідувальна група, у складі 14 осіб, була готова до атаки на українських вояків.
Молодший сержант Вадим Пугачов, перебігаючи на іншу позицію, піднявся на бруствер траншеї у
«Аляски» та виявив диверсантів на короткій дистанції. І вони відкрили вогонь. Вадим отримав шість куль з
автомата АС «Вал», спеціальної зброї російського спецназу. Дозвуковий 9 мм патрон і інтегрований глушник
забезпечує дуже низьку гучність цієї зброї. Диверсанти хотіли забезпечити скритність нападу, однак Вадим
скрикнув, щоб попередити товаришів. Кулі відкинули його в траншею.
Ціною власного життя Вадим Пугачов попередив товаришів про напад ворога. Крик Вадима почув
молодший сержант Євген Залогін, позивний "Жук", який не розгубився, побачивши товариша, що впав в
траншею в крові. Залогін зрозумів, що на їхню позицію напали. Вчасно виявивши пересування біля українських
позицій солдат противника, молодший сержант відкрив прицільний вогонь з автомата (дистанція була
короткою).
Противник почав відхід. До місця бою миттєво вирушила група бійців розвідроти 92-ї механізованої
бригади на чолі особисто з командиром бригади Віктором Ніколюком, гідно відбивши ворожу атаку.
Українські вояки витягли тяжко пораненого бійця та швидко доправили його до лікарні. На жаль,
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поранення виявилися несумісними з життям. Вадим Пугачов помер… .
Боєць 92-ї бригади Вадим Пугачов, який ціною власного життя попередив товаришів про напад ворога,
гідний найвищої нагороди Батьківщини, а його сім'я потребує опіки держави і суспільства.
В результаті даної військової операції українські бійці затримали російських військовослужбовців:
Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова,- які належали до 3-ї бригади спеціального призначення
збройних сил Російської Федерації. Цих двох поранених бійців російські диверсанти покинули напризволяще.
Тіло загиблого під Щастям сержанта 92-ї окремої механізованої бригади Вадима Пугачова було
перевезено з Харкова до Кременчука.
19 травня на Свіштовському кладовищі український народ вшановував пам’ять Вадима Пугачова та
прощався з героєм.
Указом Президента України №292/2015 від 28 травня 2015 року «За особливу мужність і високий
професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність
присязі» Вадим Пугачов нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Рішенням Полтавської обласної ради від 21 жовтня 2015 року Вадим Володимирович Пугачов
нагороджений відзнакою «За вірність народу України» I ступеня (посмертно)
1 вересня 2015 року під час урочистостей з нагоди свята Першого дзвоника на будівлі навчального
закладу встановлено пам’ятну дошку випускникам, учасникам АТО, присвячену їх вічній пам’яті.
Практичне значення роботи випливає з можливості використання результатів дослідження в практиці
укладання біографічних словників, довідників та збірників, написанні документальних нарисів та монографій,
які присвячені участі воїнів Кременчуччини та Полтавщини в антитерористичній операції в Донбасі.
В 2016 році депутати Кременчуцької міськради перейменували кілька вулиць. Символічно, що вулиця
Московська, на якій проходить одна з найбільших автомагістралей Кременчука, має ім’я Вадима Пугачова,
який героїчно загинув у зоні АТО.
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СЕКЦІЯ № ХІІІ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Заболотній І.А., студ.
Науковий керівник Вірбулевська О. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Фінансовий ринок відіграє важливу роль у забезпеченні підприємства певними коштами для
вироблення товарів, взаємодії покупців і продавців фінансовими активами, і механізм взаємодії кредитора і
позичальника для проведення фінансових операцій. Фінансовий ринок є ринком певних коштів, капіталу та
цінних паперів, на яких визначається попит і пропозиція на фінансові інструменти за допомогою фінансових
відносин. Для зміни фінансового ринку потрібно реформувати всі старі інструменти та методи державного
регулювання фінансових інститутів, які вже не мають помітного результату в їхньому використанні.
Головними проблемами фінансового ринку є: недостатня розвиненість ринкової інфраструктури,
недостатня кількість кваліфікованих кадрів, низький рівень капіталізації, відсутність відкритості стану
фінансового ринку та низький технологічний рівень [1]. Не менш важливою проблемою як для України, так і
для світу залишаються періодичні економічні кризи і певна економічна нестабільність держав.
Сьогодні на ринку фінансових послуг склалася низка тенденцій і напрямів розвитку, що суттєво
впливають на якість і специфіку послуг фінустанов. До них, зокрема, можна віднести домінування банківського
сектора над усіма іншими на фінансовому ринку. Так, фінансовий ринок України розвивається за європейською
моделлю [3].
Для вирішення даних проблем, потрібно розробити систему заходів щодо шляхів вдосконалення
фінансового ринку України на сучасному етапі. Якщо не вирішити дані проблеми і не запровадити певні
заходи, це може загрожувати економічному розвитку України, а саме: неконкурентноспроможність між
українською та іноземною економікою і відтоку капіталу з-за кордон.
Найбільш важливими є:
- проведення реформи державного регулювання для створення міжнародних стандартів;
- створення нових фінансових інструментів та інститутів;
- проведення фінансової глобалізації;
- підвищення рівня конкурентоспроможності;
- створення публічних сторінок для відкритості фінансового ринку;
- підвищення контролю державними органами за учасниками фінансового ринку;
- створення національної платіжної системи, на основі новітніх технологій;
- підвищення ефективності облікової системи.
Потрібно враховувати показники, що визначають оцінку розвитку фінансового ринку: кількість
фінансових інститутів, їх розподіл та фінансові послуги, які вони виконують.
Якщо виключити з бази оподаткування податок на прибуток відсотків за кредитами для придбання
корпоративних цінних паперів для фізичних осіб, це дозволить: розширити масштаби банківської системи в
економіці і створить умови для підвищення попиту на продаж цінних паперів серед фізичних осіб
Головною перспективою на шляху до вдосконалення фінансового ринку повинно бути модернізація
технологій, які виконують всі кредитно-фінансові операції.
Не менш важливим напрямом на шляху до регулювання є запровадження мегарегулятора: створення
єдиного органу регулювання за діяльністю фінансового ринку, зменшення обсягу звітності та створення
єдиного інформаційного центру за станом даного ринку.
Головною метою вдосконалення є залучення інвестиційних ресурсів для оновлення виробничого
потенціалу та зростання обсягу виробництва за допомогою нормальних умов реалізації, формуванні реальних
ціна на попит та пропозицію цінних паперів.
Якщо Україна хоче підвищити економічне зростання та рівень життя населення, їй потрібно
забезпечити подальше зниження темпів інфляції.
Розглянувши дані проблеми фінансового ринку, можна дійти висновку, що за допомогою певної
системи заходів можна збільшити конкурентоспроможність, економічну розвиненість фінансового ринку,
довіру з боку інституційних та індивідуальних інвесторів, і як наслідок підвищення розвитку ринкової
інфраструктури України.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Капленко Т.С., студ.
Науковий керівник Ховрак І.В., к.е.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сучасному етапі для розвитку економіки України є необхідним підвищення інвестиційної
привабливості. В цьому процесі держава займає найбільш важливу роль, адже, використовуючи державні
механізми, вона може вплинути на інвестиційні процеси, модернізувати інвестиційну політику та сприяти
залученню іноземних інвесторів у фінансування вітчизняних проектів.
Існує ряд проблем, які потребують вирішення для збільшення обсягів інвестування в країні, а саме:
нестабільність законодавчої бази, наявність воєнного конфлікту та корупції, нестабільність валютного курсу.
Так, державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні здійснюється на основі Закону України «Про
інвестиційну діяльність». При цьому Уряд постійно вносить зміни до законодавчої бази, що негативно впливає
на обсяги залучень інвестицій, через створення нестабільності та невизначеності для проведення інвестиційної
діяльності. Варто наголосити на одних з останніх змін, внесених до Закону України «Про інвестиційну
діяльність», що набули чинності 20 квітня 2017 року [3]. За мету було взято вдосконалення процедури оцінки і
відбору інвестиційних проектів, які підтримує держава. В результаті був спрощений процес отримання
державної підтримки для інвестиційних проектів. Також необхідно було б узгодити цей закон з нормами закону
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів» [1].
Порядок проведення іноземного інвестування затверджується Законом України «Про режим іноземного
інвестування». Серед останніх змін, що набули чинності 31 травня 2016 року, варто згадати наступні: з закону
було виключені статті 13 і 14 про державну реєстрацію іноземних інвестицій [3].
У 2011 році Кабінет Міністрів затвердив «Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності
України» на 2011-2015 роки. Вона передбачала 2 етапи проведення: 2011-2012 роки – створення всіх
необхідних умов для залучення інвестицій; розвиток інноваційної інфраструктури; 2013-2015 роки – залучення
інвестицій в економіку, медицину та розвиток технологій [1].
Однак, на сьогодні в країні немає програм, які б комплексно сприяли розвитку інвестиційної діяльності.
Одночасно постійно створюються перепони для розвитку інвестиційної діяльності. Наприклад, в кінці 2014
року було введено валютні обмеження, що негативно вплинули на іноземне інвестування в Україні [2]. Зараз ці
обмеження дещо пом’якшені, проте все одно існує ліміт на купівлю або перерахування іноземної валюти для
іноземних інвесторів, також, ці операції повинні здійснюватися через один уповноважений банк.
Нормативними актами чітко визначено які документи необхідно подати, щоб отримати ліцензію на введення
інвестиційної діяльності, що потребує багато часу. Як наслідок, це приводить до того, що проект стає
неактуальним і інвестор втрачає інтерес до інвестування проекту. Все це негативно впливає на інвестиційний
клімат України. Саме тому, для вирішення зазначених проблем вважаємо за доцільне проведення низки заходів,
які наведено на рисунку 1.
Заходи для вирішення проблем у сфері державного регулювання інвестиційної діяльності

Створення єдиного
законодавчого документу,
що чітко регулюватиме
відносини в цій сфері

Скасування численних
ліцензій та обмежень для
введення інвестиційної
діяльності

Створення програм для
залучення іноземних
інвесторів у вітчизняні
проекти

Рисунок 1 – Шляхи вирішення проблем у сфері державного регулювання інвестицій
Отже, з проведеного аналізу ми бачимо, що в Україні державними органами створено дуже складні
умови для проведення інвестиційної діяльності, що потребують змін. Запропоновані вище заходити
допоможуть спростити цю систему та покращити інвестиційний клімат у країні.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Костогриз А.В., студ.
Науковий керівник Ткаченко І.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Діяльність кожного господарюючого суб’єкта у сучасних умовах є предметом уваги широкого кола
учасників ринкових відносин, які зацікавлені у позитивних результатах його функціонування. Успішна
діяльність кожного з них полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції.
Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість
підприємств виготовляють продукцію, яка є об’єктом ведення бухгалтерського обліку.
Відомі вітчизняні вчені-економісти проводили дослідження даного питання. Серед них: М. С. Пушкар,
Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга, Н. В. Чебанова, М. І., Должанський, В. П. Завгородній, О. В. Лишиленко .
Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства. Крім випуску
речової продукції (машин, обладнання тощо) підприємство може виконувати певні роботи для інших
підприємств або надавати їм послуги. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, паливо тощо,
які перебувають на різних стадіях технічного процесу, утворюють незавершене виробництво.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію
визначаються П(С)БО № 9 «Запаси» та П(С)БО № 16 «Витрати».
Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції: - випуск продукції з
виробництва і здача її на склади;
- зберігання продукції на складах підприємства;
- відпуск продукції на місці місцевим покупцям і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям; –
відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного
виробництва) та ін.;
- реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію).
Для обліку виготовленої продукції застосовують два рахунки – 26 «Готова продукція» та 27
«Продукція сільськогосподарського виробництва». Аналітичний облік готової продукції на підприємствах
ведеться за місцями її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і вартісних
показниках. Готова продукція на складах в облікових регістрах обліковується в кількісному вираженні.
Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання може бути організований
декількома способами:
1) в сортових картках складського обліку, при якому в бухгалтерії складають або обробляють
групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями
зберігання;
2) безкартковим способом, при якому за допомогою ЕОМ кожен день складають оборотні відомості
обліку випуску продукції з виробництва і руху готових виробів у розрізі складів та інших місць зберігання.
Залишки готових виробів періодично інвентаризуються.
При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки:
оцінка що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, - первісна вартість (за дебетом рахунку 901
«Собівартість реалізації»), та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (за кредитом рахунку 71 «Дохід»
від реалізації готової продукції
П(С)БО № 16 «Витрати» визначає два поняття собівартості готової продукції: 1) собівартість
реалізованої продукції; 2) виробнича собівартість продукції. Згідно з П(С)БО № 9 «Запаси» метою збереження
об’єктивності оцінки запасів в умовах цінової нестабільності запаси відображаються в бухгалтерському обліку і
звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Оскільки готова
продукція в бухгалтерському обліку відображається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або
чистою вартістю реалізації, то виникає необхідність в уцінці готової продукції, порядок проведення якої
аналогічний уцінці виробничих запасів.
Отже, організація обліку готової продукції та її реалізації на виробничому підприємстві – це основа
ефективної діяльності підприємства (отримання максимального прибутку). Для того, щоб ця організація була на
достатньо високому рівні необхідно, по-перше, підібрати відповідний кваліфікований персонал, по-друге,
розробити загальну схему обліку бухгалтерами готової продукції та її реалізації залежно від розміру
підприємства, характеру його діяльності, типу продукції, ринків збуту тощо.
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РОЛЬ ПДВ У ФОРМУВАНІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
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Важливим елементом економіки будь-якої країни виступає податкова система, адже найбільшу
частину у доходах державного бюджету займають податки. На сьогоднішній день вагоме місце посідає
вирішення питання щодо вдосконалення системи оподаткування.
Таблиця 1 – Динаміка податкових доходів в структурі доходів державного бюджету за 2014-2016 рр.
(млн. грн.) [1]
Показники
2014
2015
2016
Відхилення

Податкові
надходження
(млн.
грн.)
Усього
доходів
державного бюджету
(млн. грн.)
Частка в структурі
доходів
державного
бюджету
ПДВ (млн. грн.)
Частка
ПДВ
в
податкових
доходах
(%)

Абсол. 20162014
(млн. грн.)

Відн.
2016/2014 (%)

280 178

409 417

503 879

223 701

79,84

357 082

532 893

612 171

255 089

71,43

78,46

76,83

82,31

3,85

4,67

189 241

246 858

329 911

140 670

74,33

67,54

60,29

65,47

-2,07

3,21

Частка податкових надходжень до державного бюджету зросла до 82,31% у 2016 у порівнянні з 2014
роком (78,46%) (табл. 1).
Вагоме місце серед податків посідає податок на додану вартість. В Україні ПДВ є одним з найбільш
значущих бюджетформуючих податків, а його застосування є однією з умов входження країни до ЄС.
Загалом, в 2016 році частка ПДВ в податкових доходах становила 65,47%, що на 5,18% більше ніж в
2015 році та на 2,07% менше ніж в 2014 році (табл.1).
Проте не зважаючи на високу частку, ПДВ має ряд недоліків. Так, даний вид податку впливає на
загальний рівень цін, що значно впливає на діяльність суб’єктів господарювання. Також, залишається складним
механізм нарахування та сплати та можливе ухилення від сплати в умовах недосконалого бухгалтерського
обліку.
В останні роки було докладено чимало зусиль для створення ефективної системи оподаткування та
вдосконалення її, перетворення податків на ефективні важелі економіки, але при цьому стратегічною метою
залишається створення стабільної податкової системи, яка б могла забезпечити достатній обсяг надходжень до
бюджету держави та залишалася справедливою до усіх категорій платників податків, а також створила б умови
для інтеграції України в ЄС.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
Куренна О.О., студ.
Науковий керівник Онищенко О.В., к.е.н, доц.
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В економічній літературі зустрічаються різноманітні визначення понять «грошові кошти» та для
позначення застосовується широкий спектр термінів: «гроші», «готівка», «кошти», «гривня», «грошові активи»,
«валюта», «монети», «фінансові ресурси», що призводить до дискусійного розуміння їх сутності. Гроші
втілюють собою універсальний засіб обміну та особливий вид товару, через який виражена вартість всіх інших
товарів.
За своєю сутністю гроші являються загальним еквівалентом. Продаж товарів на ринки збуту, тобто їх
фактична реалізація відбувається тільки через обмін на гроші. Таким чином, у господарстві гроші виступають
інструментом налагодження певних економічних відносин.
Відомий економіст Стенли Фішер запевняє, що гроші ‒ загальновизнаний засіб платежу, який
приймається в обмін на товари і послуги, а також при сплаті боргів. При цьому абсолютно не важливо, що
представляє собою товар, використовуваний в якості грошей. Це може бути що завгодно, якщо всі інші люди
будуть згодні використовувати це при розрахунку [1, с.473].
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі зустрічається багато тверджень та визначень, щодо
понять «гроші», «кошти» та «грошові кошти», тому проведемо невеликий аналіз подібних визначень наведених
в таблицях 1 та 2.
Таблиця 1 ‒ Визначення поняття «гроші» в науковій літературі
№
Автор, джерело
Визначення
п.п
1
Балудянський М. [2] Гроші – це тільки знаряддя, або досконала машина, що служить полегшенню
торгівлі, а не загальне чи переважаюче державне багатство. Однак гроші - не
тільки знаки, вони мають внутрішню вартість.
2
Борисов А. Б. [3]
Гроші – одне з найважливіших понять будь-якого ринкового господарства: будьякі загальноприйняті засоби платежу, котрі можуть обмінюватися на товари і
послуги і використовуватися для сплати боргів.
3
Загородній А. Г. [4]
Гроші – економічна категорія, що означає специфічний товар, який виконує в
суспільстві роль загального еквівалента в процесі обміну товарів.
4
Лукашова І. О. [5]
Для підприємства гроші – це вид його активів, що відрізняються високою
ліквідністю, тобто здатністю швидко та з мінімальними витратами бути засобом
платежу. Крім того, гроші являють собою особливу соціально-економічну
категорію, призначену для забезпечення процесу відтворення та споживання.
5
Михайловська І. М., Гроші є статистичною категорією, їх не можна розглядати як застигле економічне
Ларіонова К.Л. [6]
явище, оскільки це динамічне утворення. Гроші постійно розвиваються,
змінюючи одну свою форму.
6
Туган-Барановский
Природне призначення грошей полягає не в тому, щоб виходити з обігу, а щоб
М. И. [7]
завжди в ньому залишатися. Паперові гроші виступають не просто сурогатом
металу, а є самостійними грошима, самостійним мірилом цінності.
7
Щетинін А. І. [8]
Гроші за свою сутністю – це загальний еквівалент. Гроші – це економічна
категорія, яка виражає певні притаманні товарному виробництву виробничі
відносини між людьми. Гроші – це загальноприйнятий засіб стихійного
врахування кількості і якості суспільно-необхідної праці.
Якщо розглядати використання понять «кошти», то згідно з нормативними документами та науковими
виданнями вони наводиться у Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III,
де зазначено, що кошти – це гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент [9], або у Законі
України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III говориться, що кошти
існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у
банках) [10]. Також кошти трактуються як капітал у праці Туржанського В.А. «Грошові кошти та грошові
потоки як об’єкт бухгалтерського обліку», де капітал первісно включений у сферу підприємницької діяльності
у вигляді коштів, у процесі виробництва чи бізнесу матеріалізується у продукт, який минув стадію реалізації і
повернувся власникові у формі коштів [11].
В економічній літературі більшість авторів визначають грошові кошти як активи підприємства, з чим
не можна не погодитись, оскільки вони можуть бути використані під час розрахунків підприємства. Але це не в
повній мірі відображає їх значення (табл. 2).
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Таблиця 2 - Визначення поняття «грошові кошти» у науковій літературі
№
п.п
1

Автор, джерело

Визначення

Бочаров В. В. [12]

Грошові кошти – найбільш обмежений ресурс в транзитивній економіці, і успіх
підприємства здебільшого визначається здатністю його керівництва раціонально
використовувати кошти.
2
Бутинець Ф. Ф. [13]
Грошові кошти ‒ грошові знаки національної валюти України ‒ банкноти та
монети.
3
Дерій М. [14]
Грошові кошти ‒ це основні сегменти для здійснення готівкових й безготівкових
розрахунків між державними органами та бюджетними установами і
підприємствами.
4
Завадський Й. С. Грошові кошти (англ. monetary assets) – доходи і надходження, що акумулюються
[15]
в грошовій формі на рахунках підприємств, організацій, установ і домашніх
господарств у банках і використовуються для забезпечення їхніх власних потреб
або розміщення у вигляді ресурсів банків.
5
Осовська Г. В. [16]
Грошові кошти – доходи і надходження, що акумулюються у грошовій формі на
рахунках підприємств, організацій, установ і домашніх господарств у банках і
використовуються для забезпечення їхніх власних потреб або розміщення вигляді
ресурсів банків.
Відповідно до наведених визначень у таблицях 1 та 2 можна стверджувати, що трактування грошей
надається здебільшого як загального еквівалента для інших товарів та існує як інструмент налагодження
економічних відносин між суб’єктами господарювання. На відміну від понять «кошти» чи «грошові кошти», які
вживаються в більшості випадків науковцями та існують як об’єкт обліку.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ
СТАНДАРТАМИ
Леуська С.М., студ.
Науковий керівник Ткаченко І.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Протягом останніх років вітчизняні науковці намагаються вирішити проблему стандартизації
фінансової звітності, що дозволить порівняти звітність підприємств різних країн; знизити час та підвищити
якість складання звітності; здійснити прогноз рівня фінансово-господарського розвитку підприємства.
Важливою складовою балансу є основні засоби, які забезпечують ефективне функціонування діяльності
підприємства та суттєво впливають на фінансовий результат. Для правильного ведення обліку необхідно
враховувати міжнародний досвід по визнанню активів, їх балансової вартості, амортизаційних відрахувань та
збитків від зменшення корисності. Методологічні засади формування інформації про основні засоби, а також
розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх
форм власності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Однак загальні
правила відображенні в Міжнародних стандартах фінансової звітності 16 «Основні засоби».
Багато науковців займаються дослідженням обліку основних засобів за міжнародних стандартами,
серед яких: С.Ф. Голова, М.П. Войнаренко, О.В. Замазій. Ведення обліку відповідно до національних стандартів
бухгалтерського обліку відображено у роботах Р. Грачова, С. Голов, Н. Крічка, І. Бланк, М. Баканов та ін [1].
Згідно МСБО 16, основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх утримують для використання у
виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду або для адміністративних цілей;
які використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду [2]. Таке визначення є подібним до
поданого у П(С)БО 7, але не конкретизує, які саме об’єкти відносять до основних засобів.
Згідно П(С)БО 7, якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк
корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як
окремий об'єкт основних засобів, що рідко використовується на практиці [3]. У МСБО 16 не вказано, з чого
складається об’єкт основних засобів та допускається можливість об’єднання незначних активів в один об’єкт та
застосовувати до нього критерії визначення сукупної вартості.
Є відмінність у класифікації основних засобів у міжнародних та вітчизняних стандартах
бухгалтерського обліку. МСБО 16 наводить такі класи основних засобів: земля; земля та будівлі; машини та
обладнання; кораблі; літаки; автомобілі; меблі та приладдя; офісне обладнання [2], тоді як П(С)БО 7 класифікує
основні засоби за такими групами: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки та
споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, приладдя, інвентар (меблі); тварини;
багаторічні насадження; інші основні засоби [3]. У П(С)БО 7 інші необоротні матеріальні активи, виділено у
самостійну групу, чого не має у МСБО 16. Первісна вартість основних засобів за обома положеннями має
однаковий зміст щодо витрат, які до неї включаються, а саме: ціна придбання; витрати, які безпосередньо
пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації;
попередня оцінка витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований.
МСБО 16 передбачено, що ліквідаційну вартість та термін корисної експлуатації об’єкта необхідно
переглядати, принаймні, на кінець кожного фінансового року, у П(С)БО 7 така норма відсутня.
В обох документах рекомендовано декілька методів нарахування амортизації. В міжнародному
стандарті навіть вказано, що перелік методів амортизації не є вичерпним. Відмінним є те, що в МСБО 16 є
несуттєвим момент початку та припинення нарахування амортизації, у деяких випадках земля може мати
обмежений строк корисної експлуатації та може бути амортизованою, а в П(С)БО 7 моменти початку та
припинення нарахування амортизації чітко прописані, а вартість землі не амортизується.
Отже, у МСБО 16 та ПСБО 7 існує ряд відмінностей щодо основних засобів: у термінології, у
класифікації, в особливостях обліку амортизації, у формуванні первісної та ліквідаційної вартості. Тому з
метою удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні та досягнення довіри інвесторів до показників
звітності щодо використання основних засобів, П(С)БО 7 потребує суттєвих змін і доповнень, що дозволять
наблизити національні стандарти до міжнародних.
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ЧИННИКИ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ НА ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА
Олійник Є.В., к.е.н., старш. викладач, Набок Т.А., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогодні відбуваються постійні зміни у співвідношенні національної валюти до іноземних. Нажаль,
купівельна спроможність гривні зменшується, при цьому важливим є правильне і своєчасне ведення обліку
валютних різниць підприємств в умовах економічної нестабільності. Валютні різниці (традиційно узагальнено
називають «курсові різниці») виникають унаслідок коливань валютних курсів. Курсові різниці суттєво
впливають на фінансові результати діяльності підприємств, адже від правильного врахування їх коливань
залежить достовірність оцінки активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів і витрат.
Вітчизняне законодавство регламентує облік операцій з іноземними валютами відповідно до норм
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» [2], Зазначимо, що національний стандарт розроблявся на основі
міжнародного – МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» [1]. Відповідно до П(С)БО 21 «курсова різниця –
різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах [2]». Впливу
курсових різниць на фінансові результати приділяли увагу такі вчені-економісти, як М.М. Орищенко [4],
М.В. Рета [5] та ін. Загалом в практиці виділяють таку класифікацію курсових різниць: за видом діяльності –
операційні та неопераційні; залежно від зміни валютного курсу – позитивні та негативні. Ті курсові різниці, які
виникають в процесі основної господарської діяльності фірми з активами і зобов’язаннями, є операційні.
Неопераційні – пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю. Курсові різниці можуть мати як
позитивний вплив на фінансові результати, так і негативний. Якщо на різні дати здійснення операцій з валютою
вартість іноземної валюти в перерахунку в національну валюту збільшує еквівалент у національній валюті в
активі балансу без збільшення пасиву, то виникає позитивна курсова різниця. Звичайно позитивні різниці
включаються до складу доходів, тоді як негативні – до складу витрат звітного періоду. Важливим моментом є
визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті, які необхідно проводити на дату
здійснення господарської операції та на дату балансу. Дослідивши нормативну та наукову літературу, можна
зазначити такі основні чинники, які сприяють зменшенню негативного впливу курсових різниць: аванс, договір,
хеджування, облікова політика (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Чинники мінімізації негативного впливу курсових різниць на фінансові результати підприємства
*побудовано автором на основі [2-4]
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Наприклад, при авансових платежах, коли здійснюється попередня оплата в іноземній валюті для
придбання немонетарних активів (робіт, послуг), включаючи їх вартість, перераховується у валюту звітності,
застосовуючи той валютний курс, який був на початок дня сплати авансу. Якщо оплата проводиться частинами,
тоді авансові платежі визначаються за сумою, враховуючи валютні курси з послідовності одержання авансів.
Отже, застосовуючи повністю попередню оплату, вплив курсових різниць не має актуального значення. Також
важливо враховувати, що курсові різниці можуть виникати при довготривалому валютному контракті, особливо
в тих контрактах, де включені захисні валютно-цінові застереження. Тож необхідно уникати укладання таких
контрактів.
Зменшити негативний вплив курсових різниць на фінансові результати підприємства можна за
допомогою інструментів фінансового ринку. Наприклад, на основі форварду (строкового контракту) фірма має
право купити або продати іноземну валюту за встановленою ціною у майбутньому. При опціоні підприємствопокупець має право купити чи продати валюту у день закінчення опціонного контракту за фіксованою ціною.
Отже, дієвим інструментом стабілізації господарських операцій можна зазначити хеджування валютних
ризиків.
Наголосимо, що наказ про облікову політику для фірм, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність
має певний важливий аспект. Так, нормативне законодавство визначає «курсові різниці» лише як операційні та
неопераційні. У Ф. №3-н «Звіт про рух грошових коштів (непрямим методом)» є показник «збиток (прибуток)
від нереалізованих курсових різниць» наведено визначення і розрахунок даного показника, але відсутнє у
нормативній літературі трактування самого поняття «нереалізовані курсові різниці». Разом з тим,
бухгалтерський облік за рахунками бухгалтерського обліку передбачає детальне упорядкування наслідків
валютних коливань – відображення курсових різниць має місце на рахунках 714 та 945, а для відображення
результатів різниці між курсами Міжбанківської валютної біржі та Національного банку застосовуються
рахунки 711 та 942. Рета М.В. вважає «…необхідним поділ валютних коливань на: курсові різниці (сума зміни
вартості об’єкту обліку внаслідок коливання валютних курсів); сумові різниці (суми, що виникають внаслідок
використання різних видів курсів) [5]». Дійсно, облік різниць між курсом НБУ та міжбанківським є вагомою
проблемою, адже відповідно до чинного законодавства некоректно буде назвати такі різниці курсовими. Тому
важливим моментом є врегулювання даного питання у наказі про облікову політику.
ЛІТЕРАТУРА
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 (МСБО 21) «Вплив змін валютних курсів»
[Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_022.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» від 10.08.2000 р.
№ 193 [Електронний ресурс]. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.
3. Касич А.О. Еволюція наукових підходів до формування облікової політики підприємства/
А.О. Касич, О.В. Онищенко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2013. – №78. – С.172-180.
4. Орищенко М.М. Відображення курсових різниць у фінансовій звітності [Електронний ресурс] /
М.М. Орищенко
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5779/1/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D
0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%9C._%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf.
5. Рета М.В. Облікове забезпечення операцій в іноземній валюті: окремі аспекти [Електронний ресурс]
/
М.В. Рета
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/29948/3/2017_Reta_Oblikove_zabezpechennia_operatsii.pdf.
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ
Олійник Є.В., к.е.н., старш. викладач, Набок Т.А., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогодні в Україні одним із складних і пріоритетних питань є наявність дебіторської заборгованості
на підприємствах, її ефективне ведення обліку та контролю. Так, забезпечити високий рівень збуту продукції
та її вчасну оплату покупцями дуже важко в сучасних нестабільних ринкових умовах. Підприємства продають
свою продукцію з умовою відстрочки оплати, враховуючи кризовий стан економіки. Така несплата зумовлює
виникнення дебіторської заборгованості. Значні розміри дебіторської заборгованості знижують ліквідність
активів підприємств, що, в свою чергу, впливає на фінансову спроможність та вилучає грошові кошти. А отже
облік і аналіз за своєчасним погашенням дебіторської заборгованості має важливе місце в управлінні суб’єктів
господарської діяльності.
Дослідження проблем обліку і аналізу дебіторської заборгованості здійснили такі вчені-економісти, як
Є.П. Гнатенко [3], Р.В. Подолянюк [5] та ін. Так як сьогодні на вітчизняних підприємствах ураховуються значні
суми дебіторської заборгованості, то має місце необхідність пошуку подальшого удосконалення системи
управління загалом і, зокрема обліку й аналізу, дебіторською заборгованістю.
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Відповідно до П(С)БО 10 «дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємства
на певну дату [2]». Проаналізувавши наукові і літературні джерела, а також діючу практичну діяльність
вітчизняних підприємств, можна зазначити, що є певні проблемні питання з обліку дебіторської заборгованості.
Загалом основними проблемами обліку й аналізу дебіторської заборгованості вважаємо такі: недостатність
інформації для проведення аналізу розрахунків фірми з покупцями; розробка методичних підходів щодо
класифікації та оцінки дебіторської заборгованості; удосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків
та визначення резерву сумнівних боргів. Також система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості є
недостатньо налагодженою. Як свідчить вітчизняна практика, більшість керівників фірм не вважають за
потрібне створювати спеціальні служби внутрішнього контролю. При наявності таких служб легше
забезпечувати підтримку фінансової стійкості підприємства.
Для вирішення проблем вважаємо за доцільне створити комплекс заходів, які дозволяють провести
пошук можливих шляхів збільшення кількості покупців і замовників та здійснювати постійний моніторинг
потенційних дебіторів. Це необхідно для того, щоб зменшити масштаб ризиків несплати боргів, а також для
підвищення якості проведення аналізу дебіторської заборгованості у розрізі оцінки фінансового стану,
платоспроможності, ринкової репутації, іміджу та ін. Необхідним є створення резервів сумнівних боргів у
розрізі: за термінами непогашення дебіторської заборгованості; кожного боржника; обсягів діяльності; розмірів
підприємства. Дана класифікація дає можливість отримати інформацію про: сумнівну заборгованість; суми
списаної заборгованості в межах і понад резерву сумнівних боргів; раніше визнану безнадійну заборгованість.
Важливим є і зазначення порядку визначення резерву сумнівних боргів у обліковій політиці підприємства.
Відмітимо, що Гнатенко Є.П. для удосконалення обліку безнадійної заборгованості пропонує «…змінити назву
рахунку 38 «Резерви сумнівних боргів» на «Коригування на сумнівні борги»; списувати сумнівну
заборгованість з балансу лише тоді, коли вона перетворилась на безнадійну [3]». З метою скорочення
дебіторської заборгованості необхідно також внести зміни до плану рахунків і розробити методичні
рекомендації щодо удосконалення облікових регістрів з обліку розрахунків із замовниками і покупцями.
Зазначимо, що важливим для покращення обліку дебіторської заборгованості є введення комп’ютерної форми
обліку. Так, при використанні комп’ютерної техніки, бухгалтер працював би на комп’ютері в інтерактивному
режимі, використовуючи зворотній зв'язок у процесі обробки даних та отримання вихідних документів.
Необхідним вважаємо створювати відділ внутрішнього контролю або за його наявності виокремлювати особу,
яка була б відповідальною за контроль безнадійної та сумнівної заборгованості. Вагомим є систематичне
проведення інвентаризації заборгованості для активізації роботи служби, яка відповідальна за повернення
боргів чи позбавлення їх у майбутньому.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРИБУТОК»
Пінчук А.О., студ.
Науковий керівник Авраменко О.І., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день в умовах товарно-грошових відносин прибуток відіграє одну із важливих ролей.
Адже саме наявність цього показника свідчить про позитивну економічну діяльність підприємства.
Інформація про прибуток розкривається у Звіті про фінансовий результат (з 2013 року - Звіт про
сукупний дохід). У НП(С)БО 1 наведено визначення сутності «прибуток»: прибутком є сума, на яку доходи
перевищують пов’язані з ним витрати [1]. Нормативно-правова база встановлює єдине поняття прибутку і це
покращує взаєморозуміння між підприємцями. Але, не дивлячись на вищесказане, прибуток все одно
залишається однією із головних тем для дискусій між науковцями.
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До визначення сутності поняття «прибуток» значний внесок у розвиток слід виділити як вітчизняних,
так і зарубіжних учених, зокрема : Гетьман О.О. [4], Шаповал В.М. [4], Азаренкова Г.М. [2], Журавель Т.М. [2],
Михайленко Р.М [2], Й.Шумпетер[6], Ф.Найт[5], Біла О.Г. [3] та інші.
У ході нашого дослідження сутності «прибуток» можна виділити такі основні підходи науковців:
I підхід. Прибуток-це різниця між доходами і витратами. Такої думки Гетьман О.О та Шаповал В.М [4],
Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М [2].
II підхід. Прибуток є винагородою підприємця (Й.Шумпетер [6], Ф.Найт [5]).
III підхід. Прибуток як позитивний фінансовий результат. Такої думки дотримується Біла О.Г [3].
На сучасному етапі розвитку економіки деякі науковців дотримуються визначення, яке наведене у
НП(С)БО 1.
Зокрема, О.О. Гетьман та В.М. Шаповал роблять висновок, що «прибуток представляє собою різницю
між ціною реалізації та собівартістю продукції (робіт, послуг), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат
на виробництво та реалізацію продукції» [4].
Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., та Михайленко Р.М. розглядають прибуток також як «… різницю
між загальною сумою доходів і витратами на виробництво та реалізацію продукції»[2].
Серед думок зарубіжних вчених можна виділити думку Ф.Найта та Й.Шумпетера. Прибуток у праці
«Теорія економічного розвитку», на думку Й.Шумпетера є винагорода за підприємницьку діяльність, тобто – це
«вартісний вираз того, що створює підприємець»[6]. Ф.Найт також повязує походження прибутку із
підприємницькою діяльністю, але «за прийняття рішень в умовах невизначеності»[5].
З точки зору Біла О.Г., «прибуток - позитивний фінансовий результат господарської діяльності
підприємства, характеризує ефективність виробництва і зрештою свідчить про рівень і якість виробленої
продукції» [3].
Таким чином, враховуючи розглянуті вище трактування, можна зробити висновок, що термін
«прибуток» має різні тлумачення на практиці. Його сутність змінюється та доповнюється з кожним днем.
Кожен з підходів, на нашу думку, взаємодоповнюють один одного та в цілому можна виділити таке визначення
прибутку: це позитивний фінансовий результат від підприємницької діяльності, який визначається різницею
між доходами та витратами.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Рожкова В.О., студ.
Науковий керівник Авраменко О.І., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Витрати підприємства займають дуже важливу роль в його господарській діяльності. Вагоме значення
має не лише загальний рівень витрат підприємства, а також і їх структура, яка дозволяє виявляти особливості
та недоліки діяльності підприємства. Витрати підприємства впливають не лише на собівартість та ціну
продукції, а й також на обсяг одержаного прибутку і взагалі на всю господарську діяльність загалом. На жаль,
визначення категорії «витрати» не є однозначним. Це зумовлено тим, що використовуються різні підходи до
вартісної оцінки використовуваних економічних ресурсів у господарській діяльності.
Вивченням проблеми економічної сутності витрат підприємства займаються такі вітчизняні та
зарубіжні вчені: Нападовська [2], А.В. Череп [3], О.С. Коцюба [4], Р. Макконел [5].
Розглянемо наукові підходи до визначення терміну «витрати». Згідно П(С)БО 16 «Витрати»: «витрати –
це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власниками) [1]».
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Водночас витрати - це виражені у грошовій формі витрати різних ресурсів (праці, сировини, матеріалів,
основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів [2].
В бухгалтерському обліку витрати відображаються одночасно зі зменшенням або збільшенням активів.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони і
здійснені.
Витрати являють собою найважливішу частину фінансової діяльності, тому що будь-яка діяльність, що
здійснюється, супроводжується витратами.
А.В. Череп наголошує, що під витратами варто розуміти «явні (фактичні, розрахункові) витрати
підприємства, а під затратами зменшення засобів підприємства або збільшення його боргових зобов’язань у
процесі господарської діяльності» [3, с.128].
Л.В. Нападовська у своїй роботі зазначає, що термін «витрати», згідно з національними Стандартами,
означає використання (відтік) грошових коштів. Іншими словами, це зменшення економічної вигоди протягом
звітного періоду через зменшення активів або збільшення зобов’язань підприємства, що веде до зменшення
капіталу [2, с. 64].
О.С. Коцюба визначає витрати підприємства як обсяг використаних ресурсів підприємства у
грошовому вимірі для досягнення певної мети [4, с. 16].
Як зазначає Р. Макконел, розуміння витрат економістами ґрунтується на факті обмеженості ресурсів та
можливості їх альтернативного використання. Використання ресурсів для виробництва певного товару означає
неможливість виробництва з них іншого альтернативного товару. Витрати в економіці безпосередньо пов’язані
з відмовою від виробництва альтернативних товарів чи послуг [5].
Існує також проблема у визначенні понять «затрати» та «видатки». Деякі вчені об’єднують ці поняття,
інші, навпаки, наводять перелік відмінностей між ними, що додає актуальності цьому питанню. Наприклад, на
думку Занори В.О., термін затрати є запозиченням іншомовного слова, а тому доцільно вживати замість нього
термін «видатки» [6].
Отже, в ході дослідження бачимо, що вчені та науковці трактують поняття витрат з різних підходів,
так як економічна сутність витрат є досить широкою, важливою та суперечливою темою. Трактування вчених
значно відрізняються від законодавчо вставленого терміну витрат, який наведено у П(С)БО 16 «Витрати». Вони
дають змогу сформулювати поняття «витрати», що і є предметом подальших досліджень.
ЛІТЕРАТУРА
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» Затверджено Наказом Міністерства
фінансів України від 31 грудня р. №318. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 19 січня р. за №27/4248
(із змінами і доповненнями).
2. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. Для студ. вищ. навч. зал. – К.: Книга, 2004. – 544 с.
3. Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання. Ч.1: Монографія. – Х.: ВД “Інжек”,
2006. – 368 с.
4. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. –
К.: КНЕУ, 2002. – 131 с.
5. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: підручник / К.Р. Макконелл,
С.Л. Брю. – М. : ИНФРА, 1999. – 974 с.
6. Занора В.О. «Витрати», «видатки», «затрати»: проблеми використання термінів /В.О. Занора //
збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. – 2012.
– Вип. 32 (1). –С. 140-144.
ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ АГЕНТСЬКИХ КОНФЛІКТІВ
Синято А. О., студ.
Науковий керівник Циган Р. М., старш. викладач
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день у світовій економіці активно зростає частка великих компаній, які поступово
витісняють середній та малий бізнес. Укрупнення компаній сприяє розвитку агентських відносин. У зв’язку з
цим, відносини між власниками компаній та їх агентами постійно загострюються, що породжує агентський
конфлікт. Така ситуація призводить до необхідності контролювати дії менеджера, оцінювати наслідки його
роботи та висвітлювати результати перед власниками компанії.
Основним контрольним механізмом традиційно виступає фінансовий облік. На його основі
розраховуються основні економічні показники роботи компанії, які і характеризують успішність агента. Тобто,
більшість методів, за допомогою яких оцінюють роботу менеджера, саме фінансові [1].
Найбільш ефективним способом відображення зазначеної інформації є її розкриття у різноманітних
формах звітності. Проте в Україні звіти складаються лише для висвітлення фінансових та екологічних
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показників. До того ж, інтерес до зазначених документів проявляють переважно державні органи контролю. У
той же час, акціонери розглядають лише показники прибутковості та можливість отримання дивідендів.
Що стосується показників соціального обліку, у вітчизняній практиці відсутні норми їх висвітлення [2].
Це призводить до того, що власники компанії не мають можливості у повній мірі оцінити роботу фірми, а
відтак і досягнення свого агента. У зв’язку з цим виникає необхідність більш розширено розкривати підзвітну
інформацію та використовувати додаткові форми її вираження. Так, у багатьох країнах, в яких працюють
транснаціональні або просто великі компанії, широко поширене публікування не фінансової звітності.
Нефінансова звітність – це елемент соціальної відповідальності бізнесу, який містить інформацію про
результати економічної, соціальної та екологічної діяльності, описує вплив компанії на суспільство та зовнішнє
середовище [3].
Вона доповнює фінансову та має значний позитивний вплив на улагодження агентського конфлікту,
адже дозволяє всебічно відстежувати роботу менеджера (табл. 1).
Таблиця 1 – Основні характеристики фінансової та нефінансової звітності
Характеристика
Низька спроможність адаптуватися
Чітка регламентованість законодавством
Висока якість даних
Обмежене розкриття інформації
Фінансова
Має надлишкову інформацію
Складна для розуміння сторонніх осіб
Актуальна короткий період часу
Контролює використання фінансових результатів
Підлягає обов’язковому аудиту
Відсутнє законодавче регулювання
Виявляє та оцінює ризики
Висвітлює можливість для розвитку компанії
Період актуальності залежить від тривалості виконуваних проектів
Висока спроможність до адаптації, реагує на конкретні обставини
Нефінансова
Спрямована на аналіз минулих подій та формування стратегії
Використовує дані фінансового, управлінського, екологічного, соціального обліку та іншу
відкриту інформацію
Досягає повної відкритості інформації
Не підлягає обов’язковому аудиту
Джерела: [розробка автора]
Вид звітності

Кожен вид звітності має свої недоліки та переваги, але ефективно виконувати контрольну функцію
може лише об’єднана фінансова та не фінансова звітність після удосконалення, формуючи інтегрований
документ. Проте, оскільки законодавством не прописані подібні механізми, кожна українська компанія
повинна самостійно дбати про вирішення внутрішніх конфліктів та поліпшення власного іміджу.
Таким чином, використання зазначеного звіту дасть можливість принципалу детально розглянути всі
сфери функціонування підприємства та оцінити результати роботи агента. До того ж, детальність звіту дозволяє
відслідкувати напрямок та доцільність використання дивідендів у випадку, якщо вони вкладені в розвиток
компанії. Також важливим для акціонерів наслідком є спрощення ознайомлення з реальними наслідками
управлінської діяльності.
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КАСТОМІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ
Кузів О. А., студ., Ховрак І. В., к.е.н., доц.,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В умовах втрати довіри клієнтів до банківської системи країни та загострення конкурентної боротьби
банківським установам доцільно відстежувати смаки та вподобання клієнтів задля розробки та надання послуг,
здатних найбільш повно задовольнити їх потреби. Саме кастомізація дозволяє врахувати індивідуальні потреби
клієнтів в процесі надання роздрібних банківських послуг.
Вважаємо, що нехтування інтересами клієнтів може призвести до виникнення репутаційних ризиків.
При оцінці ризиків, що впливають на формування репутаційного капіталу, необхідно враховувати як
потенційний вплив суспільної думки, так і вплив думку усередині самої банківської установи. Відповідно до
визначення Базельського комітету [1], репутаційний ризик банківської установи виникає внаслідок негативного
сприйняття з боку покупців, контрагентів, акціонерів, інвесторів і регуляторів, який може привести до
підвищення кредитних, ринкових і правових ризиків, ризиків ліквідності, а також вплинути на здатність
банківської установи підтримувати існуючі або встановлювати нові ділові відносини та отримувати тривалий
доступ до джерел фінансування. Зауважимо, що для формування ефективної системи управління репутаційним
ризиком банківської установи необхідно враховувати дію внутрішніх і зовнішніх факторів, основні з яких
наведено на рис. 1.
Варто додати, що банківська установа повинна сформувати систему внутрішнього контролю за
репутаційними ризиками. В першу чергу для цього необхідно розробити та впровадити етичні норми,
призначити відповідальний персонал за зв’язки із громадськістю; розробити процедур офіційного, послідовного
та своєчасного розгляду скарг клієнтів тощо. Також важливо сформувати стратегію управління репутаційними
ризиками, яка б закріпила основні елементи управління репутаційним ризиком банківської установи, а саме:
розробка методології оцінки й управління; обґрунтування механізму інтеграції стратегії управління
репутаційними ризиками в загальну бізнес-стратегію; реалізація, моніторинг та формування звітів.
Основні фактори

Внутрішні

Зовнішні

- недотримання правових норм, установчих і
внутрішніх документів;
- некомпетентність, безвідповідальні дії
персоналу й органів управління; трудові
конфлікти;
- внутрішнє шахрайство; витік інформації;
свідомі дії, що підривають репутацію банку;
- недостатньо прозора, неетична,
неконкурентна діяльність;
- невиконання договірних зобов’язань;
- недоліки в організації системи
внутрішнього контролю й управлінні
ризиками банку, у тому числі репутаційними;
- недостатній рівень якості надання послуг;
- участь у сумнівних ризикованих альянсах.

- виникнення конфлікту інтересів зрізними
зацікавленими групами сторін;
- неефективна система відносин зі ЗМІ;
- опублікування негативної інформації про
банк у ЗМІ й Інтернеті, критичне
обговорення діяльності банку в Інтернетблогах;
- зниження рейтингів банку рейтинговими
агентствами;
недобросовісне
поводження
банківконкурентів;
- загальна негативна соціально-демографічна,
фінансово-економічна та політична ситуація
у світі, країні, банківській системі;
- розпускання помилкових слухів і інформації
про діяльність банку.

Рисунок 1 – Основні внутрішні та зовнішні чинники виникнення та посилення репутаційного ризику
банку
Проте, найбільш дієвим інструментом попередження репутаційних ризиків є вивчення потреб клієнтів,
розробка індивідуалізованих послуг, впровадження додаткових сервісів, а також використання сучасних
комунікаційних каналів для взаємодії з клієнтами.
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Бухгалтерський баланс в обліковій системі вважають елементом методу бухгалтерського обліку, а
також складовою фінансової звітності суб’єктів господарювання. З точки зору аналітиків він являється
джерелом інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства. Періодичність складання
балансів та регулярність проведення аналітичних процедур щодо фінансової позиції підприємства впливає на
інформованість та вірогідність уникнення помилок при прийнятті управлінських рішень.
На вітчизняних підприємствах балансові звіти, як правило, складаються виходячи з потреб управління.
Так обов’язковим є подання квартальних балансів для відділу статистики. Однак, багато підприємств
складають баланси щомісяця враховуючи необхідність в аналізі фінансово-господарської діяльності, який
дозволяє уникати небажаних негативних явищ.
Дослідження присвячені проблемам методики складання балансу, їх класифікація, побудова тощо,
находять своє відображення у багатьох наукових працях зарубіжних та вітчизняних науковців. А саме, Кулик
В.А. [2], Кучеренко Т. [3], З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка [4] та інші.
Але, незважаючи на досить велику кількість вчених, що досліджували бухгалтерський баланс; його
теоретичні аспекти та можливості практичного застосування є недостатньо вивченими й потребують
подальшого розвитку. Наявність проблем у процесі складання та представлення балансу пов’язано з такими
причинами:
по-перше, баланс виконує важливу функціональну роль у системі підготовки і надання інформації, а
також допомагає контролювати стан фінансово-господарської діяльності;
по-друге, баланс являється одним з найважливіших інструментів управління фінансовим станом
підприємства через узагальнену інформацію, а також базою для якісної оцінки діяльності з метою прийняття
обґрунтованих управлінських рішень.
Така процедура узагальнення облікової інформації необхідна, перш за все, самому підприємству, тобто
управлінському персоналу і власникам та пов’язана з потребою уточнення, корегування стратегічного напряму
розвитку конкретного суб’єкта господарювання.
Таким чином, важливість балансу (звіт про фінансовий стан), як інформаційного джерела беззаперечна.
Реформування методики складання балансу та фінансової звітності в цілому,в Україні відбувається постійно, у
зв’язку зі зближенням положень (стандартів) бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами фінансової
звітності.
Україна за рівнем наближення національних стандартів до міжнародних стандартів фінансової
звітності значно відстає від передових країн світу [1]. Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають
на даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває
діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання та оцінки активів і зобов’язань, яка
надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а
також порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу [5].
Удосконалення методичних підходів до складання фінансових звітів, а саме, балансу, має враховувати,
перш за все, потреби та вимоги користувачів бухгалтерської інформації. Недостатня прозорість та достовірність
даних, представлених у балансі знижує ефективність прийнятих рішень користувачів, що пов’язано зі спробою
зацікавлених осіб прикрасити фінансовий стан підприємства. Тому подальші дослідження необхідно
спрямувати на удосконалення методики складання балансу та пошук найбільш вдалих підходів до оцінки його
статей.
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В умовах ринкової економіки та вільної конкуренції все більшого значення набуває оціночна
діяльність. Саме правильна та раціонально обґрунтована оцінка вартості підприємства дає змогу отримати
інформацію для прийняття глобальних економічних рішень, формування стратегічного плану та визначення
справедливої ринкової ціни на підприємство. Крім цього, регулярне проведення оцінки дає змогу вчасно
провести фінансову санацію підприємства або ж ліквідувати його, задля попередження та мінімізації збитків.
Загалом виділяють 3 підходи оцінки вартості підприємства: дохідний (прибутковий), витратний
(майновий) та порівняльний (ринковий). Кожний підхід складається з певних методів та процедур, які
підприємство обирає в залежності від специфіки своєї діяльності та власних обраних цілей.
Наразі найменш точним для України є порівняльний підхід. Він базується на оцінці підприємства
шляхом визначення вартості підприємств-аналогів. Методи цього підходу не враховують ідентичність та
нерівномірність складових вартості кожної компанії. При виборі цього підходу необхідно звернути увагу, що
аналогічне підприємство має бути приналежним до тієї ж галузі та бути вразливим до тих самих економічних
чинників та факторів впливу, що і оцінюване підприємство.
Методи дохідного підходу сконцентровані лише на фінансовій складовій вартості підприємства. Цей
підхід є найпростішим для розрахунку, проте його застосування є раціональним лише за умови стабільності в
роботі та фінансовому становищі підприємства. В період економічної кризи методи цього підходу втрачають
свою актуальність через неможливість достовірно спрогнозувати результати майбутньої діяльності
підприємства.
Згідно з витратним (майновим) підходом вартість бізнесу визначається за сумою витрат на його
відтворення або заміщення з урахуванням фізичного й морального старіння [1]. Найбільш поширеними
методами даного підходу є:
- метод балансової вартості підприємства – розраховується як різниця між вартістю балансових активів
та вартістю зобов’язань;
- метод вартості заміщення – визначається шляхом розрахунку необхідної суми витрат на створення
аналогічного підприємства;
- метод вартості чистих активів – розраховується як сума вартості власного капіталу, вартості основних
засобів при переоцінці за ринковою вартістю та вартості товарно-матеріальних цінностей мінус сума
безнадійної дебіторської заборгованості [2];
- метод ліквідаційної вартості – згідно цього методу вартість підприємства дорівнює його
ліквідаційним витратам. Застосування цього методу є обґрунтованим лише при визнанні ліквідації
підприємства.
Слід зауважити, що жоден з цих методів не приділяє достатньої уваги нематеріальним активам
підприємства, а в умовах науково-технічного прогресу та автоматизації ці активи в певних галузях виробництва
займають достатню частку у балансі підприємства. Саме тому зарубіжними вченими був запропонований метод
надприбутків, який передбачає одночасне визначення вартості всіх нематеріальних активів підприємства як
єдиної групи, шляхом капіталізації прибутку, отриманого понад звичайну норму, яка, як вважається,
генерується матеріальними активами, та визначення вартості підприємства шляхом додавання капіталізованої
вартості нематеріальних активів до вартості матеріальних активів [3].
Проте, при застосуванні витратного підходу залишається неоціненим людський та соціальний капітал
підприємства. Тому обираючи метод розрахунку вартості слід визначити мету оцінки та виділити оптимальний
підхід для реалізації цієї мети. Слід також звернути увагу на потреби в інформації обраного методу. Для деяких
методів достатньо буде бухгалтерської (облікової) інформації, а деякі потребують проведення спеціальних
обстежень, аналізу розпоряджень, рекомендацій, пропозицій, вивчення досвіду передових компаній галузі,
проведення соціальних опитувань тощо.
Отже, аналізуючи методичні підходи до оцінки вартості підприємства, можна зробити висновок про те,
що застосування доходного та порівняльного підходів вітчизняними підприємствами є нераціональним та
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суб’єктивним через нестабільну економічну ситуацію в Україні та відсутністю на багатьох фірмах фахівців з
дослідження та аналізу позаоблікової інформації.
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СЕКЦІЯ № XIV
АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНИХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Оренштейн О. Є., студ., Саранча В. І., к.і.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Зростання інформаційних потреб суспільства зумовлює широкомасштабне використання
інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах життя. Забезпечення якісного переходу України до
інформаційного типу суспільства не можливе без вивчення досвід європейських країн в цій сфері, що
актуалізує подібні студії. Предметом дослідження обрано інформатизацію і сучасні цифрові технології в
архівній справі у Великій Британії.
До мережі центральних архівних установ Великої Британії відносяться:
- Національний архів Великобританії - Бюро публічних записів;
- Бюро публічних записів Північної Ірландії;
- Королівська комісія з історичних рукописів;
- Національне бюро збереження;
- Національний музей фотографії,
а також Національні бібліотеки Шотландії, Уельсу, бібліотека Кембриджського університету, Центр досліджень
і інновацій Британської бібліотеки та Комісія з інформації.
Національний архів Великої Британії виконує функції нагляду та лідерства для всієї галузі
архівознавства та архівної справи, включаючи місцеві уряди та неурядові архіви. Відповідно до Закону 1958 р.
про державні звіти, він несе відповідальність за належний контроль за певними неурядовими державними
записами в Англії та Уельсі. Відповідно до Гарантійної комісії з історичних рукописів 2003 р. він несе
відповідальність за розслідування та інформування про недержавні записи та архіви всіх видів у Великій
Британії. З жовтня 2011 р. Національний архів взяв на себе відповідальність за ті архіви, якими завідували
музеї, бібліотеки та місцеві архівні установи. Однією з його функцій надання інформації та поради міністрам з
питань архівної політики.
Основними напрямами роботи Національного архіву Великої Британії, є робота з відцифровування
даних, і полегшення доступу до них через Інтернет. Створений спеціальний сайт дає можливість доступу до
державних законів, від 1267 р. і дотепер. Національний архів надає доступ до близько 250 архівів по території
Великої Британії, крім цього є можливість ознайомлюватися з архівними даними за межами країни, які
стосуються англійської історії, за допомогою спеціального сервісу. ARCHON Directory - це база контактних
даних архівних сховищ у Великобританії та установах інших країн світу, які мають значні збірники рукописів,
пов'язаних з британською історією.
Національний архів Великої Британії проводить роботу з впровадження сучасних інформаційних
технологій з метою просування проекту збереження «цифрової спадщини». В архіві створено спеціальний
підрозділ для прийому та зберігання електронних документів, оснащений сучасною технікою й підключений до
захищеної інформаційно-комунікаційної мережі, що з’єднує урядовий офіс, штаб-квартири міністерств та
відомств Великобританії. По каналам цієї мережі за допомогою змінних носіїв інформації відбувався прийом
окремих масивів електронних документів в оригінальних форматах, оскільки Національний архів передбачає
зберігати їх в тих форматах, в яких вони були створені в установах.
На думку фахівців Національного архіву, на постійне зберігання прийнято близько 2% від загального
обсягу електронних документів, що утворюються в діловодстві урядових установ. Надалі накопичену цифрову
інформацію планується об'єднати в електронний каталог. Відпрацьовується технологія передачі електронних
документів до Національного архіву: проводиться відбір електронних документів у відомстві за участі фахівців
архіву для прийому, потім передача по каналах зв'язку (як виняток, на змінних носіях) в архів, де їх розміщують
на місячний карантин, перевіряють якість, після цього включають в інформаційний масив, створюють резервну
копію і забезпечують можливість пошуку і доступу. Поряд з цією системою важливість має і сам масив даних,
що зберігається, оскільки це інформація офіційних сайтів урядових установ. Виставляючи цей інформаційний
масив на своєму сайті, Національний архів збільшує свою аудиторію користувачів, що є дуже важливим
параметром в умовах сучасної дійсності.
Отже, Велика Британія є одним із світових лідерів у галузі інформатизації й запровадженні сучасних
технологій у архівній справі. На сьогодні в британських архівах активно переводяться у цифровий формат не
тільки історичні документи, а й діловодні документи урядових установ. Досвід Великої Британії у цій сфері
може принести користь як для вітчизняних фахівців-архівістів, наукового співтовариства, так і для задоволення
інформаційних потреб суспільства взагалі.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Анастасьєва І.А., практичний психолог
Кременчуцький дошкільний навчальний заклад № 63
Вступ. Процеси, які відбуваються в сучасному суспільстві, загострили інтерес до особистісного
розвитку людини. Суспільство характеризується «відкритістю», багатофакторністю й різноспрямованістю
впливів на молоде покоління: як збільшення можливостей для розвитку людини, так і певний негативний
вплив. Це потребує розробки наукових основ соціалізації і сучасний світ з багатьох причин (економічних,
соціальних, інформаційних) дестабілізується і набуває таких ознак, як мінливість, динамічність. Уявлення про
людину, яка здатна жити у такому постмодерному світі, теж набувають нових ознак – відбувається відхід від
сприймання особистості як стабільної та структурованої системи з конкретним механізмом розвитку і взаємодії
зі світом та наближення до розуміння того, що світ конструюється тут-і-тепер, і «Я» конструюється разом зі
світом.
Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства. Для того щоб
формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в
суспільстві, з’ясувати її проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення
сім’ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Не менш актуальними є
здоров’я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками. Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо
обійтися простим констатуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих людей, потрібен
глибокий системний аналіз буття молоді. Актуальним є питання постійного скорочення питомої ваги молоді
щодо всього населення. В Україні за останні десять років її кількість знизилася з 22 до 20 %. За всіма
прогнозами, ця тенденція триватиме і надалі [1, с.44].
Проблеми молоді, досліджували М.Алле, Р.Еренберг, М.Портер, Р.Сміт, Дж.Ріфкін, Й. Шумпетер.
Загальнотеоретичні основи розвитку ринку праці та зайнятості в Україні розглядалися в працях В.Близнюк,
Д.Богині, В.Будкіна, Т.Коропчук, Т.Мірошниченко, Л.Шевченко, Т.Заєць, М.Корецького. Шлюбно-сімейні
проблеми в умовах суспільних трансформацій досліджувались в працях В.Секретарюка, В.Герасимчука,
А.Колота, В.Летюха, Л.Чижова [2, с.43].
Таким чином, вирішення цих проблем потребує розробки і втілення у соціальну практику державної
молодіжної політики, яка повинна бути зорієнтована на створення нової системи професійної підготовки
молоді з урахуванням тенденцій сучасного соціально-економічного буття, потреб ринку праці, подолання
відчуження молоді від політичних та суспільних процесів.
Формулювання мети тези. Метою тези є розгляд основних проблем молоді в Україні та пропозиції
щодо їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Молодіжні проблеми набувають останнім часом
особливої гостроти. Серед яких найголовнішими є: низький рівень життя, безробіття і значна економічна та
соціальна залежність від батьків; шлюбносімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімейних конфліктів);
низька народжуваність - вже протягом трьох з половиною десятиліть в Україні зберігається рівень
народжуваності, який не забезпечує навіть відтворення поколінь; матеріальна незабезпеченість, відсутність
умов для поліпшення житлових умов; поганий стан здоров'я і зростання рівня соціальних відхилень
(злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція); втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму.
Сьогодні переміни в суспільному житті, реалізація державної молодіжної політики внесли корективи в
життєві орієнтації молоді, в її поведінку. Молодь значно більше від людей середнього та похилого віку
підтримує ринкові перетворення. Значно зросли потреби молоді, якісно змінились її уявлення про гідний рівень
і стиль життя. Проте, як засвідчують постійні соціологічні дослідження, загальний рівень соціального
самопочуття молоді залишається на досить низькому рівні. Тому сучасна молодь потребує ефективної
молодіжної політики, яка покликана реально допомогти у вирішенні нагальних проблем молоді.
Молодіжну державну політику в незалежній Україні було започатковано «Декларацією про загальні
засади державної молодіжної політики в Україні» (1992 р.) та Законом України «Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні» (1993 р). Потім вона деталізувалася в таких Законах, як «Про
молодіжні та дитячі громадські організації» (1998 р.), «Про освіту», «Про зайнятість населення» (обидва – 1991
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р.), «Про фізичну культуру і спорт» (1994 р.), «Про туризм» (1995 р.) тощо. Основні права і обов’язки молоді,
як і інших громадян України, зафіксовані в Конституції України (Ст. 53).
Основними завданнями молодіжної державної політики в Україні є: створення гарантованих
соціально-економічних, політичних та інших необхідних стартових умов для соціалізації молоді; реалізація
проблем, запитів, інтересів молоді – не за рахунок інших соціальних груп; координація зусиль державних
органів, партій, організацій, об’єднань, рухів, соціальних інститутів щодо забезпечення умов для розвитку і
самореалізації молоді; соціальний захист груп молоді, неспроможних самостійно розв’язувати власні проблеми
або хоча б полегшити своє життя [3].
Економічні негаразди останніх років суттєво вплинули на соціальне становище молоді та рівень її
життя. Так, 73 % опитаних молодих людей незадоволені матеріальним станом своєї сім’ї, 44 % – житловими
умовами, 42 % – тим, як харчується їх сім’я. Спостерігається нерівність у можливостях здобути загальну освіту,
професійну підготовку, обрати місце праці. Причин багато: соціальні наслідки демографічних, організаційних,
структурних диспропорцій у країні, які утворювалися історично і поглиблюються в умовах економічної кризи,
зростання соціальної нерівності, що особливо позначається на молоді, брак сильної державної соціальної
політики тощо. Наприклад, у сільських хлопців і дівчат, у порівнянні з міськими ровесниками, невисокі
можливості одержати якісну освіту, престижно працевлаштуватися, змістовно проводити дозвілля. Все це
спричиняє помітне зменшення питомої ваги молоді у складі сільського населення, її переміщення у міста [1] .
Для вирішення зазначеної проблеми необхідне вирівнювання стартових позицій, подолання
дискримінації окремих груп молодих людей, для чого можуть практикуватися розвиток кредитування молоді та
молодих сімей на сприятливих умовах, надання пільг для працевлаштування випускників навчальних закладів у
перші два роки після їх закінчення, організація (в тому числі й на селі) служб профорієнтації, перепідготовки та
працевлаштування молоді, служб юридичної допомоги і консультування тощо.
Молодь України, як і інших країн, попри обмежені можливості вибору, все ж знаходить роботу, щоб
утримувати себе і сім’ю. Цікаво, що здебільш молоді люди обирають недержавний сектор, збільшилася так
звана «вторинна зайнятість». В Україні 50 % молодих людей мають працю в кількох місцях. Молодь все
частіше прагне обирати професії, що приносять швидкий і порівняно високий прибуток (комерція). Рейтинг
професій у свідомості молоді змістився, порівняно з радянським періодом, на такі спеціальності, як менеджери,
юристи, працівники страхової і банківської справи, податкової інспекції тощо. Активна роль молоді в процесі
соціалізації зумовлена тим, що вона не лише копіює усталені взірці адаптивної поведінки і взаємодії, але й
вносить у них новий зміст – залежно від умов життя, що швидко змінюються [2].
Піддаючи аналізові соціальний стан молоді та проблеми професійного вибору, науковці (як, до речі, і
роботодавці) вважають, що період молодості обтяжений такими специфічно віковими моментами, як
довиробничий період, що потребує набуття знань і оволодіння професією, труднощі початкового етапу
трудової діяльності (передусім – проблема працевлаштування). У зв’язку з цим молоді громадяни потребують
кваліфікованої психологічної підтримки, а також підтримки держави, політичних партій, громадських фондів
тощо. Формування життєвих планів молодої особистості залежить від багатьох обставин. Слід зазначити, що
духовність є досить важливим чинником у цьому процесі. Вона безпосередньо пов’язана із світоглядом,
прагненнями, ідеалами; вона зумовлює життєвий вибір молодої людини. З цих причин для формування
політики сучасного державотворення потрібно виробити й реалізувати Комплексну програму гуманітарного
розвитку суспільства. В основу такої програми (на найближчий період) має бути покладено стратегію розвитку
особистості як гідного громадянина української держави, позбавленого комплексу меншовартості.
Висновки. Таким чином, сучасний стан та аналіз існуючих проблем молоді України показує, наскільки
вони значні та багатопланові. Для того, щоб змінити ситуацію на краще, необхідно мати системний план дій,
спрямований на розв’язання найбільш важливих молодіжних проблем, які турбують сьогодні сучасне
суспільство. Сучасний розвиток цивілізації висуває перед молоддю проблеми не лише національного, а й
глобального, загальнолюдського характеру. Щоб молоде покоління було спроможним завтра успішно,
ефективно вирішувати непрості для нації питання, держава вже сьогодні має виробити реалістичну,
збалансовану, виважену політику щодо молодого покоління.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ НАСТАНОВИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РЕКЛАМИ КОСМЕТИЧНИХ
ЗАСОБІВ
Воржева І.В., студ., Шишко А.В., к.пед.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Глобальні зміни у світі, зокрема у Європі, стали поштовхом до тісної співпраці України з іншими
європейськими державами, у тому числі з Німеччиною. На українському ринку з’являється велика кількість
товарів, вироблених у Німеччині. Безсумнівним є те, що саме вдало перекладена реклама є передумовою
успішної реалізації товару на ринку.
Проблему перекладу німецькомовної реклами досліджували такі вчені як Т.В Смирнова, Л.Д.
Маєвская, В.С. Елістратов, Ю.Б. Кузьменкова, Т.О. Кузьміна, Л.Н. Гермогенова, М.П. Брандер, О.Есперсен
тощо.
Аспекти перекладу рекламних текстів тільки окреслені у працях мовознавців: немає повного
системного аналізу, не існує загальних рекомендацій щодо адекватного перекладу рекламних текстів та
збереження їх прагматичної настанови. Тож, актуальність дослідження полягає в тому, що критерії відмінності
мовних систем, ступінь адекватності та еквівалентності перекладу поступаються місцем іншому, не менш
важливому критерію – здатності перекладача досягти прагматичних цілей перекладу.
Рекламний текст косметичних засобів у більшості випадків характеризується вишуканим стилем, який
насичений конкретними словосполученнями й іншими засобами виразності, що надає тексту зовсім особливе
звучання, неповторний тон. Характерним для рекламних текстів є виразна, експресивна та емоційно-забарвлена
лексика, що представлена емотивними та раціональними лексемами, а також номенклатурна лексика та
лексеми, семантика яких відображає зони косметичного впливу, косметичні проблеми та вагомі для адресата
рекламних текстів косметичних засобів поняття.
Прагмарелевантними лексико-граматичними засобами вираження оцінки в текстах німецькомовної
комерційної реклами є різні класи слів.
Іменники, які виконують номінативну функцію, лідирують за частотою вживання серед інших частин
мови: Shampoo, Maske, Crème, Lotion, Haut, Haar, Gesicht, Körper, Hand, Falten, Pigmentflecken, Rötungen.
Дієслівна лексика робить рекламну інформацію в текстах більш динамічною, експресивною, закликає
до дії, підвищує ефективність рекламної комунікації: fühlen, genießen, schützen, reduzieren, entfernen.
Прикметники надають характеристику товару, підкреслюють проблему та інтенсифікують очікувані
результати: leicht, effektiv, exklusiv, perfekt, gesund, mild, weich, schön, natürlich.
Прислівники використовувались для уточнення та підсилення оцінних характеристик: gut, sofort,
besonders, schnell, stark, voll, sehr, effektiv.
Виділяється також ряд експресивних префіксів extra-, super-, ultra-: Extrafrische, Superfood, UltraLift.
Активно використовується сьогодні префікс bio-, який означає екологічно чистий: Bio-Mandelöl, Bio-GinkgoExtrakt.
Проаналізовані частини мови мають особливий психологічно-прагматичний вплив на читачів реклами
та допомагають створити ту неповторну тональність рекламного звернення, яка дозволяє передати властивості
та переваги рекламованого предмета.
Прагматичний аспект рекламного тексту безпосередньо проявляється у його своєрідній організації –
виборі лексичних і граматичних одиниць, стилістичних прийомів, особливому синтаксисі. Реклама
використовує багатий спектр стилістичних засобів виразності на всіх мовних рівнях: епітети, метафора,
гіпербола, порівняння, які використовуються для отримання бажаного впливу на споживача.
Крім використання емоційно-оцінної лексики, використовуються також різні маніпулятивні прийоми
побудови рекламного тексту. Наприклад, презентаційна стратегія, що втілюється у тактиці використання
особових та присвійних займенників wir/unser: Wir kennen die Vorzüge des grünen Tees und die erfrischende
Wirkung der Gurke – höchste Zeit, unsere Haut damit zu verwöhnen. - Всі знають про переваги зеленого чаю і
освіжаючого ефекту огірка – саме час побалувати нашу шкіру.
Під час перекладу рекламних текстів найбільш продуктивним є такий спосіб перекладу, як:
- вибір варіантного відповідника під час перекладу емотивних лексем: seidigen und intensiven Glanz –
шовковистий та насичений блиск; verführerisch glänzende Haare – спокусливе сяйво волосся;
- вибір постійного відповідника під час перекладу термінів: Dexpanthenol – декспантенол, Allantoin –
алантоїн, Kamille-Extrakt – екстракт ромашки;
та застосування таких прийомів перекладу, як:
- транскодування для інтернаціональних лексем: Shampoo – шампунь, Creme – крем, Lotion – лосьйон,
Retinol – ретинол, Extrakt – екстракт, Vitamin – вітамін;
- калькування: Tagescreme – денний крем, Honig-Creme Maske – медово-кремова маска, mattierende
Crème – матуючий крем;
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- і транспозиції через аломорфність граматичних і синтаксичних структур мови-оригіналу і мовиперекладу: Lotusblüten-Extrakt – екстракт квіток лотоса.
Головним чинником при перекладі рекламних текстів є адекватність, бо незважаючи на прагнення
перекладача відтворити якомога повніше змістовну, емоційно-експресивну та естетичну цінність оригіналу і
досягти рівнозначного з оригіналом впливу на читача, можна розраховувати лише на відносну еквівалентність.
Лише адекватний переклад викликає у іншомовного одержувача реакцію, яка відповідає комунікативній
настанові відправника.
Для досягнення рівня еквівалентності та адекватності при перекладі використовуються такі основні
типи перетворень:
- перестановки (extra reichhaltige, intensive Augenpflege – надзвичайно насичений, інтенсивний догляд
за шкірою навкого очей),
- додавання (Eine Vitaminbombe aus Jojobaöl, Goji-Beeren- und Feigenextrakt schützt die Haut vor
schädlichen Einflüssen, stärkt die Feuchtigkeitsbarriere und schützt so langanhaltend vor dem Austrocknen. –
Вітамінна бомба, що складається з масла жожоба, ягоди годжі і екстракту інжиру, захищає шкіру від
несприятливого впливу навколишнього середовища, зміцнює водний бар'єр і, таким чином, запобігає висиханню
шкіри на тривалий час),
- опущення (Produkteigenschaften im Überblick – основні властивості).
При перекладі було опущене слово Überblick (короткий опис).
- контекстуальні заміни (Soforthilfe bei Unreinheiten - zur lokalen Anwendung. - Миттєва допомога при
проблемах шкіри – для місцевого застосування).
Отже, дане дослідження дозволяє зробити висновки про те, що рекламний текст через свою специфіку
не перекладається дослівно, аби не втратити експресивність та силу впливу, а пишеться заново мовою країни
споживача з урахуванням її національної та культурної специфіки. Усі мовностилістичні засоби тексту
оригіналу, які роблять рекламу ефективною, повинні бути передані в мові перекладу. Проте прагматична
настанова тексту-перекладу повинна обов’язково збігатися з прагматикою тексту-оригіналу. Тож переклад
може бути успішним за умови, якщо він здійснює на реципієнта такий самий вплив, як і оригінал.
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РОЛЬ ГАЗЕТНОГО РЕДИЗАЙНУ У СУЧАСНІЙ ВИДАВНИЧІЙ ПРАКТИЦІ
Вауліна А. С., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Загальна інформатизація та комп’ютеризація суспільства спричинила процес занепаду друкованих
періодичних видань. Інтернет має безліч переваг, у порівнянні з друкованою пресою: оперативність,
мультимедійність, масовість, мультиканальність, і найголовніше, швидкість отрмання інформації. Виникає
нагальна потреба в удосконаленні зовнішнього вигляду сучасних, друкованих періодичних видань.
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Актуальність даної теми спричинена низкою чинників, по-перше це недостатня дослідженість терміну
«редизайн», по-друге відсутність принципів його запровадження у сучасній видавничій практиці.
Роль і місце редизайну в практиці випуску періодичного видання має пряме відношення до дискусій
про процеси, які визначають розвиток газетної індустрії сьогодні. Проте, на жаль, визначення самого терміну
«редизайн» є на сьогодні малодослідженим.
Загалом, принято помилково ототожнювати поняття редизайну зі звичайною зміною композиційнографічного оформлення видання. Як показує практика, сучасні редактори газет відокремлюють поняття дизайну
від змісту, маркетингу і, безпосередньо менеджменту видання [1, С. 246–247]. Такій підхід суперечить суті
поняття редизайну. Уточнення данного терміну в контексті втілення зарубіжного досвіду моделювання
періодики на практиці вітчизняних видань зумовлюють мету даного дослідження.
Досліджуючи тему газетного редизайну чимало уваги було приділено літературі, що стосується
виникнення та впровадження цього поняття у сучасній видавничій практиці. Як напрямок газетного дизайну,
редизайн відображено у працях західних дослідників. Основні принципи представлено у підручниках та
наукових статтях М. Гарсіа, Р. Різона, Д. Моєма, С. Аймса, Р. Локвуда та інших [3, с. 114].
Варто зазначити, що термін «редизайн» утворено шляхом поєднання приставки re- і слова «design», що
дослівно перекладається як «зміна дизайну». Через це, розглядаючи базові принципи редизайну, необхідно
враховувати основні тенденції розвитку сучасного дизайну [2, с. 109]. Серед них виокремлюємо наступні:
1. Змістова модель видання є основною, вона підпорядковує собі композиційно-графічну модель
видання. У процесі проведення редизайну, ретельну увагу необхідно приділити змісту. При цьому модернізація
передбачає зміну не тільки тематичного рубрикатора, але і принципів формування «контенту», зокрема, мається
на увазі використання в процесі розробки теми різних способів презентації, в тому числі і візуальних [4, с. 227].
2. Головною метою редизайну є вдосконалення дизайну для полегшення розуміння змісту. Роберт
Локвуд, один з основоположників концепції візуальної журналістики, зазначає: «Газети перестали читати не
тому, що їх контент більше не задовольняє запити сучасної людини, а тому, що вони занадто складно написані.
Першочергове завдання – удосконалити шляхи отримання інформації аудиторією. <...> У першу чергу мається
на увазі вдосконалення навігації. <...> Дизайн, який поважає читацький час, повинен володіти трьома
характеристиками: структурувати інформацію, використовувати візуальні маркери для залучення уваги до
змісту, доносити новину одночасно кількома способами» [4, с. 226].
3. Редизайн пов’язаний з усіма аспектами виробництва газети. У науково-дослідній літературі редизайн
визначається як «дослідження процесу випуску газети і принципів формування змісту, а також організації
редакції і дизайну» [3, с. 120], комплексна реконструкція, коли всі етапи виробництва газети спрямовані на
досягнення однієї мети.
Таким чином, дизайну газетного видання сьогодні приділяється особлива увага. У сучасній практиці
редизайну бачимо все більше зрощування аспектів, пов’язаних одночасно з якісними характеристиками газети і
як творчого продукту, і як продукту, націленого на продаж. І тільки подальше розширення практики редизайну,
накопичення досвіду роботи в даному напрямку дозволить визначити найбільш раціональні, ефективні шляхи
використання даної методики в практиці вітчизняних видань.
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ЕЛЕКТРОННІ АРХІВИ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ
Зінченко А. О., студ., Крот В. О., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В наш час спостерігається глобальна інформатизація суспільства, яка пов’язана зі стрімким розвитком
IT-технологій та переходу суспільства в якісно нову еру цифрових технологій. Під впливом розвитку
інформаційно-телекомунікаційних технологій суспільство почало відходити від паперових носій інформації,
надаючи перевагу електронним аналогам.
Саме тому питання щодо створення електронних архівів є надзвичайно актуальним, адже документи
завжди були невід’ємною складовою частиною існування людини у будь-який період її існування. Людством
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було накопичило чималий масив різноманітних документів та інформаційних ресурсів. Проблема переповнення
архівів та архівних установ завжди існувала та переслідувало людство.
Накопичення великої кількості документованої інформації призвело до того, що архіви просто не
можуть вмістити весь цей масив документів. Вагомою причиною стало те, що суспільство активно почало
цікавитися засекреченою інформацією. Тому саме створення електронних архівів було покликано для
вирішення цих та інших питань. Варто зазначити, що під електронним архівом розуміють базу документів на
електронних носіях та програмні засоби, за допомогою яких здійснюється пошук документа.
Вже на початку 1990-х років були здійсненні перші спроби щодо створення електронних архівів. В
1998 р. у Великобританії був створений консорціум «The Consortium of University Research Libraries»
(Консорціум університетських дослідницьких бібліотек), за участі Національого архіву PRO (Public Records
Office), під час якого був розроблений проект типового електронного архіву CEDARS (the CURL Exemplars in
Digital Archives). Того ж року у Сполучених штатах Америки був створений перший Національний
електронний архів - ERA (Electronic Records Archives). На початку ХХІ століття у 2003 році Генеральною
конференцією ЮНЕСКО було прийнято «Хартію про збереження цифрової спадщини», яка дозволила
здійснити новий етап у розбудові електронних архівів. Даним документом було чітко сформульовано
визначення поняття «цифрова спадщина» - це унікальна скарбниця людських знань та надбань, створена як у
цифровому вигляді, так і шляхом перетворення існуючих ресурсів на паперових носіях.
В цей же час на території України даний процес було розпочато з прийняття низки нормативноправових документів, а саме: Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закон
України «Про електронний цифровий підпис», наказ про «Порядок зберігання електронних документів в
архівних установах»), Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки» тощо.
12 травня 2007 року був створений Центральний державний електронний архів України, який став
координуючою установою з питань впровадження та використання електронного діловодства, впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, електронного документообігу, електронного цифрового підпису,
зберігання та використання інформації.
На сьогоднішній день було прийнято ґрунтовну нормативно-правову базу для забезпечення створення,
реалізації та функціонування електронних архівів на території України. Більшість архівів починають
закуповувати програмне забезпечення та технічне обладнання для того, щоб розпочати глобальну роботу з
оцифрування документації. Можна сказати, що даний процес буде потребувати деякого часу та немалих
фінансових та трудових ресурсів, але в кінці суспільство зможе отримати якісно нову документноінформаційну базу, адаптовану до сучасних вимог існування.
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СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Милованова А. Р., студ., О. В. Літвінова, к. психол. н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Постановка проблеми. Сім’я та сімейні цінності є основою соціального благополуччя сучасного
українського суспільства. Благополуччя людини, її психічне здоров’я багато в чому залежать від змісту
сімейних цінностей. Одним із головних напрямів політики нашої держави і суспільства в цілому є створення
міцної здорової сім’ї в якій формуються і прищеплюються позитивні духовні та моральні цінності. Тому
важливою проблемою залишається відсутність повноцінного сімейного виховання з боку батьків, яке не може
повною мірою компенсуватися навчальними та виховними заходами.
Проблемою дослідження сімейних цінностей займались: А. І. Антонов, І. В. Бестужев-Лада,
А. Г. Вишневський, А. Г. Волков, Ю. А. Гаспарян, Г. І. Герасимович, С. В. Дармодехін, В. В. Єлізаров,
О. М. Здравомислова, Г. І. Клімантова, І. С. Кон, В. Т. Лісовський, В. М. Медков, О. В. Петров, Б. Рассел,
Н. М. Рімашевська, Г. Л. Сафаров, А. Г. Шмельов та ін.
Виклад основного матеріалу. Сімейні цінності (також традиційні сімейні цінності) – культивована в
суспільстві сукупність уявлень про сім’ю, впливає на вибір сімейних цілей, способів організації
життєдіяльності і взаємодії. Цей термін є досить розпливчастим, і в кожній культурі його можуть тлумачити порізному. Термін часто зустрічається в промовах соціальних і релігійних консерваторів.
Д. В. Медкова розглядає сімейні цінності як «позитивні і негативні показники значущості об’єктів, які
належать до заснованої на єдиній спільній діяльності людей, пов’язаних узами шлюбу – батьківства –
споріднення, у зв’язку із залученням цих об’єктів у сферу людської життєдіяльності, людськими інтересами,
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потребами, соціальними відносинами» [3]. У сімейній психології виділяють такі основні сімейні цінності [2]:
цінності, що задовольняють потребу в батьківстві/материнстві; цінності, пов’язані із задоволенням потреби в
любові й визнанні; цінності, що задовольняють фізіологічні потреби; цінності, пов’язані із самоствердженням
особистості серед найближчого оточення; цінності, що дозволяють відчувати відносну стабільність і
захищеність; цінності, що задовольняють потребу в спілкуванні і розширюють його коло; цінності, що дають
можливість задовольняти прагматичні потреби.
Дотримуючись наукових поглядів Л. М. Панкової, яка в якості головних цінностей сім’ї виділяє любов,
дітей, здоров’я всіх, спільно проведений вільний час. Заслуговують на увагу наукові погляди на проблему
класифікації сімейних духовно-моральних цінностей С. П. Акутіної, яка умовно виділила такі групи [1]:
1. Культурно-національна і кровна самоцінність сім’ї. Ця група включає в себе наступні цінності:
кровну спорідненість, рідний дім, сімейний лад, звичаї, традиції, обряди.
2. Природно-географічні основи виховання духовно-моральних цінностей в сім’ї. У цю групу увійшли
природні умови і ресурси, праця, здоров’я.
3. Суспільно-державні основи сім’ї та сімейного виховання. У даній групі містяться такі поняття як,
батьківщина, свобода, безкорисливість, правда, рівність, репутація, гідність, світ, професіоналізм.
4. Вищі (абсолютні) духовно-моральні цінності сім’ї: любов, повагу, цнотливість, істина, культура,
добро, віра, надія, краса, соборність.
Висновки. Отже, сімейні цінності представляють собою закони і принципи міжособистісної взаємодії,
які передаються від батьків до дітей, дозволяють розкрити індивідуальну унікальність особистості (дитини,
чоловіка), реалізувати потребу в любові, спілкуванні, творчості, самоактуалізації.
Існує багато поглядів на те, якими повинні бути цінності в сім’ї, але однозначної думки на це питання
не існує. «Все тече – все змінюється», як казав Геракліт. Тому сама суть поняття «сімейні цінності» буде
змінюватись з часом. Те, що є нормальним зараз, буде диким в майбутньому. Через це актуальність соціальних
наук ніколи не буде вгасати, а заодно і інститут сім’ї.
ЛІТЕРАТУРА
1. Акутина С. П. К проблеме классификации семейных духовнонравственных ценностей /
С. П. Акутина // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. –
2009. – № 94. – С. 9-15.
2. Гноевая О. Н. Становление готовности старших учащихся к семейной жизни в условиях
деятельности психолого-педагогического отделения реабилитационного центра / О. Н. Гноевая // Автореф. дис.
… канд. пед. наук. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – 24 с.
3. Медкова Д. В. Семейные ценности как объект социологического анализа / Д. В. Медкова //
Ломоносовские чтения 2003 г. Студенты. – Т. 2 – С. 55-67.
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ. ШКОЛА МОНУМЕНТАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВА
Плахотна С.В., студ., Осадчий В.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Монументальний живопис виступає
обличчем любого архітектурного середовища, формує
національні традиції, є представником видів: фресца, мозоїка, вітраж, темпера. Одним із яскравх прикладів
Харківська державна академія дизайну і мистецтв є одним із самих старих художніх навчальних закладів
України.
Зароджується в 1768 при Харківському колегіумі (попереднику Харківського університету) були
відкриті так називані "прибавочні" класи, серед них — клас малювання. По суті, він став першою державною
художньою школою в провінції, що почала працювати усього через 11 років після відкриття Санктпетербургськой Академії мистецтв (1757) — єдиного у всій Російській імперії спеціального художнього
навчального закладу.
Харківський університ відкритий в 1805. Університет і його засновник В. Каразин зробили вагомий
внесок у поширення художніх знань на Слобожанщині і всьому півдні Російської імперії.
У 1869 у Харкові відкрилася школа малювання М. Раєвській-Івановій як окремий навчальний заклад.
З 1896 приватна школа М. Раєвській-Івановій була перетворена в міську художню школу, у якій викладали
вихованці Академії М. Пестриков, М. Федоров, К. Пинеев.
У 1912 відбулася давно очікувана подія — відкриття в Харкові художнього училища, підлеглого Санктпетербургськой Академії мистецтв.
У 1921 у Харкові був покладений початок вищій художній освіті.
Наприкінці 1930-х років Л. Крамаренком — досвідченим педагогом та відомим майстром станкового та
монументального живопису була створена перша, довоєнна майстерня монументального живопису.
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У 1946 році майстерня відновлюється під керівництвом відомого українського художника в галузі
тематичного гобелену — Д. Шавикіна. Після його переїзду до Києва у 1949 році майстерня припинила свою
діяльність, але її навчальний досвід став благодатним ґрунтом для подальшого розвитку цієї спеціальності.
Новий етап становлення монументального мистецтва припадає на 1960-ті роки, коли майстерня існувала при
кафедрі живопису (з 1960-го р.). У 1963 Харківський державний художній інститут був реорганізований
у Харківський художньо-промисловий інститут і перепрофільований на підготовку художників промислового
профілю по двох спеціальностях. З 1963 р. монументальне мистецтво припар на кафедру «Інтер’єр та
обладнання», а у 1966 була створена майстерня монументально-декоративного живопису.
1990-ті роки на хвилі державної незалежності кафедра звертається до розвитку українських історичних
тем, а також до оформлення сакральних об’єктів, які за часів тоталітарної системи були викреслені з творчого
досвіду монументалістів.
Академія є вищим навчальним закладом, що готує кадри дизайнерів промислових виробів, фахівців
у сфері графічного дизайну, проектування інтер'єрів, декоративних тканин, одягу, фахівців торговопромислової реклами, фірмового стилю й упакування.
Академія є визнаним центром художньої культури. Вона готує висококваліфікованих фахівців,
що працюють у різних сферах художньої творчості: станкового живопису, станковій графіці, книжковій
графіці, плакаті, монументально-декоративному розписі і вітражі, архітектурно-декоративній пластиці
і скульптурі, реставрації творів мистецтва.
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ГОНЧАРНЕ МИСТЕЦТВО ПОЛТАВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Русова О. Р., студ., Осадчий В. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кераміка – один з найбільш розвинутих та популярних видів декоративно-ужиткового мистецтва в
Україні. Розвиток її саме як художнього явища має тисячолітню передісторію та давнюю національну традицію.
Протягом багатьох віків формування народного керамічного мистецтва у ньому проходив відбір, випробування
досвідом та закріплення у традиції найбільш досконалих, практично доцільних та художньо виразних форм.
Саме у XIX столітті формуються головні осередки народної кераміки, кожному з яких притаманний
свій оригінальний стиль декоративного оздоблення керамічних виробів. Провідними центрами керамічного
мистецтва в Україні стає Опішня на Полтавщині, Васильків та Дибинці на Київщині, Ічня на Чернігівщині,
Бубнівка та Адамівка на Поділлі, Косів і Кути на Івано-Франківщині, Хуст, Ужгород та Вільхівка в Закарпатті,
Гавареччина і Сокаль на Львівщині. На початку XX століття були засновані керамічні школи та гончарські
відділи при художньо-промислових школах України [1].
З найдавніших часів, поряд із землеробством, скотарством та іншими галузями господарства, предки
українців здавна займалися різноманітними промислами й ремеслами. Серед них гончарство було одним з
таких, що найпомітніше вплинуло на весь хід розвитку людської цивілізації [2].
Столицею українського гончарства є Опішня. Опішня – одне з найдавніших поселень на Полтавщині,
свідок багатьох подій далекого минулого нашого народу. Згідно з археологічними знахідками, виявленими на
околицях селища, слід вважати, що ще у добу неоліту ця територія була заселена. Саме в неолітичний час
важливим досягненням людини стало широке використання керамічного посуду [3].
Опішнянська кераміка – традиційна українська кераміка, одна з найбільших осередків
виробництва гончарної кераміки в Україні. Об’єкт нематеріальної культурної спадщини України.
Згідно з археологічними знахідками, виявленими на околицях Опішні, територія селища була заселена
ще у добу неоліту. Саме тоді набуває широке використання керамічного посуду. Розвиток ж сучасного
промислу веде свій початок з кінця 19 століття, коли більшість населення Опішні займалося виробництвом
своєрідних декоративних глеків. Сучасні опішнянські керамічні вироби зберегли багате різноманіття форм,
серед яких поряд з традиційними національними з’явився ряд нових — вази, декоративні блюда тощо.
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Найголовнішим пристроєм у роботі гончаря був гончарний круг. До кінця XIX століття в опішнянських
гончарів ще зберігалися шльонські круги (архаїчніші), але майстри переважно користувалися волоськими. Вони
складалися з трьох найголовніших частин: дерев’яного верхнього круга — «верхняка», нижнього круга —
«спідняка», які з’єднувалися між собою віссю — «веретеном», виготовленим з твердих порід дерева. У 1893
році в Опішні працювало 288 гончарів. Для більшості з них заняття гончарством було єдиним джерелом
прибутку [4].
З кінця ХХ століття відбуваються значні зміни в царині українського декоративного-ужиткового
мистецтва. У художній кераміці, зокрема, ширше засвоюються технологічні можливості таких матеріалів, як
кам’яна маса і шамот, які надають художнім виробам підвищеного декоративного ефекту, сприяють розвитку
нових форм. Нове бачення отримує і традиційна кераміка: прихід у керамічне мистецтво художниківпрофесіоналів, високоосвічених фахівців та науковців підніс українське гончарство до рівня високого
мистецтва. Крім того, наукове дослідження і дбайливе збереження (а подекуди й відновлення) місцевої
гончарної традиції сприяє подальшому розвитку традиційного керамічного мистецтва в Україні. Сприяють
цьому також і численні гончарні заходи (фестивалі, гончарні пленери, майстер-класи а садибах-музеях відомих
гончарів, численні виставки, науково практичні конференції та ін.), що набули поширення в останні роки і які
не тільки зберігають гончарні традиції минулого, а й надають йому нового, співзвучного нинішньому часові
звучання, дбаючи про те, щоб українське керамічне мистецтво зайняло належне місце у сучасному світі [1].
Впродовж 20 століття гончарське мистецтво Опішні активно реагувало на нововведення в суспільному
та мистецькому житті держави. Знаковим періодом для селища стали 1926–1941 роки: тоді були створені
гончарні артілі («Художній керамік», «Червоний гончар»), які пізніше трансформувалися в заводи. Тоді також
діяли Опішнянська керамічна кустарно-промислова школа (1925–1926), Опішнянська керамічна промислова
школа (1927–1933) та Опішнянська школа майстрів художньої кераміки (1936–1941). Ці гончарні навчальні
заклади були провідниками впровадження новацій у технологічний процес гончарного виробництва.
Одним із нововведень стало використання елементів станкового малярства. Подібні процеси
відбувалися не без впливу радянської політичної ідеології. Започаткував впровадження елементів станкового
малярства в гончарство Опішні учитель малювання, іконописець та живописець Петро Кононенко, випускник
Строганівського училища технічного малювання.
На початку 1930-х років на гончарних виробах під впливом радянської ідеології почали зустрічатися
зображення червоноармійців. Наприклад, випускники 1939 року Опішнянської школи майстрів художньої
кераміки Оксана Бабич й Олександр Ширай виготовили вазу, на якій зображено двох червоноармійців, що їдуть
на білих конях. Протилежна сторона вази оздоблена мальованим контурним квітковим орнаментом. Масове
застосування елементів станкового малярства на глиняних виробах Опішні припинилося наприкінці 1930-х
років: Петро Кононенко закінчив роботу в селищі.
Технологія виготовлення. Опішнянські гончарі створюють виріб без попередніх ескізів. Гончарну
кераміку виготовляють із місцевого виду глини. Вона має сіруватий колір, а при випалюванні набуває світложовтого відтінку.
Кераміка проходить 40-денний цикл виготовлення. Спочатку глину замішують на спеціальному
обладнанні. Опісля декількох днів, майстер на гончарному крузі починає формувати виріб. Деякі дрібні
приставні частини – ручки, носики, підставки, відтискуються в гіпсових формах, а вже потім прикріплюються
рідкою глиною. Після ліплення глина тиждень сохне в природних умовах, без додаткових підігрівів і
вентиляцій. Потім виріб випалюється у печі від 850 до 900 °C, після чого його глазурують або розмальовують, а
потім ще раз випалюють при такій же температурі. У технології виготовлення існують невеликі розбіжності –
частину горщиків розмальовують до першого випалення. Миски роблять на спеціальних шпиндельних станках.
При виготовлені свищика важливо, щоб в середині було повітря.
Опішнянський розпис – це здебільшого рослинний орнамент: квіти, грона, колоски, гілки у вигляді
букетів та віночків. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором
глини, на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Колір візерунка посилюють контрастами
блакитного, темно-коричневого, яскраво-зеленого, синього або чорного і поливають прозорою поливою.
Переважно кераміку розписують великим рослинним орнаментом, що складається з нескладних
геометричних мотивів, без різких ламаних ліній. Форма квітів – умовна за формою, часто близька до
українських настінних розписів.
Розписують вироби традиційно жінки. Для розпису використовують кольорові глини-ангоби. вироби,
сформовані на гончарному крузі, спершу поливають рідкою кольоровою глиною, яка створює рівномірний тон.
Після другої просушки їх розписують за допомогою гумової груші з соломинкою на кінці. Майстриня ставить
виріб на гончарний круг і, обертаючи, наносить лінії. Потім, тримаючи виріб на колінах, малює візерунок,
починаючи з найбільших елементів, які є опорою всієї композиції. Після закінчення нанесення контурного
малюнка, його розфарбовують. Труднощі виконання розпису полягають у тому, що справжній
колір ангоба виявляє під глазур'ю лише після випалу.
Для розпису мисок застосовують оригінальну техніку – «фляндрівку» (нанесення кольорів на черепок з
подальшим їх розтягуванням спеціальним дротяним гачком). Виріб занурюють у червону глину, ставлять на
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гончарний круг і починають розписувати. Лінії «розтягують» мідним гачком. Фарба тонкими лініями входить
одна в одну, створюючи візерунки. Ця техніка потребує швидкості, уважності, адже виправлення тут
неможливі. Свищики розписують так само, як і посуд, тільки більш дрібним і простим орнаментом.
Основні групи виробів. Димлена кераміка – випалена за спеціальною технологією (без доступу
повітря), виникла як альтернатива традиціям античної кераміки, і вже на початку нашої ери мала свої осередки
на території України та сучасних держав Європи. В Україні 18- 19 століттях вона успішно конкурувала із
традиційною полив'яною керамікою.
Поливаний мальований посуд – горщики, глечики, миски, дзбанки, куманці, барильця – розписаний
ангобами у техніці ріжкування або фляндрівки, переважно рослинним орнаментом. Фігурний посуд –
стилізовані зображення тварин: леви, барани, бики – зліплений з гончарних деталей, розписаний або
оздоблений фактурним ліпним декором і кольоровими поливами. Іграшки та дрібна скульптура – ліплені від
руки, розписані у тому ж стилі, що й посуд, поливані [4].
За даними дослідників, саме Полтавщина більше 100 років лідирувала в гончарстві, а також у вивченні
цього ремесла. Вироби місцевих майстрів ще з кінця 19 століття стали користуватися успіхом у Європі, у
колекціонерів.
Саме в Опішні сьогодні знаходиться Національний музей гончарства та наукова установа з вивчення
традицій і техніки ремесла – Інститут гончарства та керамології при Національній академії наук України.
Очолює його Олесь Пошивайло, продовжувач відомої династії гончарів [5].
Українське гончарство мало свої злети й падіння, досягнення у творчому розвитку традицій і болісне
запровадження новацій. З ним пов’язали свої долі тисячі українців, які створили досконалі зразки унікальних
мистецьких витворів. Гончарство Полтавщини відіграло важливу роль у формуванні декоративно-прикладного
мистецтва в Україні. Кераміка Опішні, яка стала столицею виготовлення глиняних виробів, вразила нас своєю
історією, мальовничістю розпису і різномінтістю посуду.
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ПЕРЕДУМОВИ, СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В
РОЗВИТКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Саржовська І. І., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Розпочаті наприкінці 80-х – початку 90-х рр. минулого століття перетворення в українському
суспільстві, у першу чергу, спрямовані на його демократизацію, закономірно загострили і проблеми організації
і забезпечення правосуддя. Ці перетворення об’єктивно збіглися з інтенсивним розвитком і впровадженням ІТ в
усі сфери людської діяльності і стосуються проблеми розвитку інформаційної сфери судової системи. Недоліки
в інформаційному забезпеченні судової системи на тлі законодавства, що змінюється, проблеми висвітлення
діяльності судових органів у ЗМІ породили невдоволення зі сторони судової системи.
У той же час відсутність або утруднений доступ до інформації судів, інформаційна закритість судової
системи викликали невдоволення з боку суспільства, громадян, ЗМІ. Крім того, вступ України до Ради Європи
та перспективи вступу до ЄС висунули ряд вимог світової спільноти щодо забезпечення сучасних механізмів
відкритості у сфері організації судочинства.
Усе це визначило одну з основних вимог судової реформи – розвиток інформаційної сфери судової
системи на базі інформатизації органів судової влади. Серед передумов інформатизації СЗЮ можна виділити як
об’єктивні, так і суб’єктивні, як зовнішні, так і внутрішні по відношенню до судової системи.
Серед об’єктивних умов виділяють внутрішні і зовнішні.
Так, до зовнішніх належать:
- демократизація суспільства, що вимагає відкритості судочинства,
- полегшення доступу до правосуддя, його оперативності, забезпечення ефективних механізмів
громадського контролю за судочинством;
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- інтенсивний розвиток і зміни законодавства;
- інтеграція у світове співтовариство, вимоги світової спільноти щодо організації інформаційної
відкритості правосуддя;
- зростання ролі СЗЮ в забезпеченні механізмів дотримання прав людини і громадянина під час
здійснення правоохоронної діяльності;
- зростання загроз безпеці здійснення судової діяльності;
- інтенсивний розвиток ІТ.
Внутрішніми є такі:
- різна практика СЗЮ вимагає розвиненого, технологічного, оперативного інформаційного
забезпечення;
- проблеми зростання навантаження на СЗЮ вимагають механізації, автоматизації та раціоналізації
праці суддів і працівників апарату судів;
- зростання кількості СЗЮ, поява інституту світових суддів, поділ судової влади на кілька гілок
призводить до ускладнення інформаційних зв’язків всередині судової системи та інформаційної взаємодії з
громадянами, громадськими організаціями, органами державної влади;
- зростання потреби в адміністративному забезпеченні судів;
- контроль судово-процесуальних термінів, забезпечення ефективності витрачання державних
матеріальних і фінансових ресурсів тощо.
До суб’єктивних зовнішніх передумов належать:
- потреба в організації ефективної взаємодії з громадянами, іншими державними структурами,
громадськими організаціями, ЗМІ;
- потреба в інформуванні громадян про зміни судово-процесуальних вимогах щодо доступу до
правосуддя;
- поява нових механізмів участі громадян у реалізації правосуддя (суд присяжних) [1, с. 15-17].
Суб’єктивною внутрішньою передумовою є наявність молодих кадрів (суддів і працівників апарату
судів), які вміють і хочуть працювати із засобами ІТ.
Під впливом цих факторів постало завдання забезпечення оптимальних інформаційно-технологічних
умов для всіх суб’єктів у сфері судочинства, розвитку інформаційної сфери судової системи на базі
інформатизації всіх органів судової влади.
Розглядаючи сутність інформатизації судів як їх внутрішньої основи можна виділити, використовуючи
типологію В. О. Чаплинського, різні процеси, що відбуваються в судовій системі і спрямовані на створення
умов для задоволення інформаційних потреб усіх суб’єктів у судовій сфері:
- Організаційні: затвердження «Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 роки»,
набуття чинності Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» №1401-VIII і Закону
«Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII; втілення в реальність концептуальних положень Закону України
«Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р. № 74/98 ВР, Закону України «Про Основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 р. № 537-V та
широкомасштабна інформатизація вітчизняного судочинства на підґрунті всебічного впровадження новітніх
інформаційних технологій;
- Соціальні (формування громадської думки про роботу судової системи, створення психологічних
умов, забезпечення легітимності): проведення зустрічей із ЗМІ, проекти і програми на телебаченні, публікація
матеріалів у газетах і журналах;
- Економічні (фінансово-матеріальне забезпечення): державне цільове фінансування, перерозподіл
бюджетних коштів для розвитку інформаційної сфери, додаткові джерела фінансування (кредити, гранди);
- Політичні: стратегія на реформування судової системи України; зустрічі з Президентом України,
Прем’єр-міністром України, депутатами Верховної Ради, представниками зарубіжних судових органів і
міжнародних організації;
- Техніко-технологічні: використання засобів ОТ, використання АРМ в судах, об’єднання ІС судів в
локальні і відомчі мережі, формування і використання електронних ІР, застосування нових ІТ тощо [1, с. 18].
Загалом здійснена інформатизація судової системи дозволяє забезпечити більш високу якість, змінити
зміст і характер праці співробітників судів. Завдяки автоматизації ряду інформаційних процесів основна ланка
судової системи – суддя звільняється від рутинних, трудомістких операцій і може основний час присвятити
якісному, усебічному і більш повному вивченню матеріалів судових справ, підготовці судових рішень,
вивченню правових актів, узагальненням та аналізу судової практики, підвищенню власної кваліфікації,
забезпеченню ефективного контролю за термінами і діями працівників апарату. Слід зазначити й ефект
підвищення ступеня особистої безпеки суддів, працівників апаратів судів, учасників процесів.
Під час реалізації адміністративних процесів автоматизація дозволяє більш рівномірно розподіляти
навантаження суддів і працівників апаратів судів, оперативно і достовірно здійснювати аналіз організаційноуправлінських проблем і розробляти ефективні заходи їх вирішення, знизити фінансові витрати на організацію і
проведення судових процесів, забезпечити контроль дотримання процесуальних норм.
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Інформатизація судової системи дозволяє забезпечити нові механізми доступності, відкритості та
прозорості правосуддя, реалізації прав громадян на судовий інформацію. Використання інформаційних і
телекомунікаційних технологій змінює структуру і динаміку інформаційної взаємодії СЗЮ з суспільством,
формує нові схеми державного і громадського управління. Дедалі поширенішими стають доступ до
інформаційних ресурсів судів через мережу Інтернет.
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МОНУМЕНТАЛЬНІ ПАМ'ЯТНИКИ КРЕМЕНЧУКА
Осадчий І. В., студ., Осадчий В. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогодні актуальними є дослідження та аналіз творчих, культурних, мистецьких процесів минулого.
Для розкриття їх в цілому в Україні актуальні та потрібні місцеві та регіональні дослідження цього процесу,
зокрема появі монументальних пам'ятників, як історичної спадщини м. Кременчука (нашого міста), що й
зумовило вибір тематичної спрямованості дослідження й актуальність теми. Хронологічні межі дослідження
зумовлені появою першого пам’ятника у Кременчуці у 1920 р. та розвитком цього мистецького напряму до
наших днів. Дисертаційних досліджень з аналізу монументальних пам'ятників м. Кременчука на даний час не
проводилось. У аспектах загальнотеоретичних ця тема частково висвітлювалась у працях з мистецтвознавства
О. Роготченко [4], Г. Скляренко [6], Л. Савицької [5], В. Ханка [8], Лушакової А.Н. [2]. Досліджень про етапи
розвитку монументальних памятників Кременчука майже не було. Деякі думки і розповіді про окремі
пам’ятники можна знайти в довідниках та в книжках: «Смарагдові шатри Кременчука: історія міста в парках і
скверах», «Зелена перлина Кременчука».
Указаний період життя міста можна поділити на чотири етапи: перший – 1920-1941 рр. –
післяреволюційний розвиток художнього та мистецького життя; другий
– 1943-1970 рр. – становлення
повоєнного Кременчука та розвитоком художнього життя; 1970-1999 рр. – розвиток монументального
мистецтва міста та художнє життя в часи, коли Україна стає незалежною державою, та з 2000 р., по наш час.
Монументальна скульптура нескінченна в своєму розмаїтті. Цікаво простежити або вивести закономірності,
характерні особливості появи монументальної скульптури у Кременчуці. Порівняти кількостні та якісні
характеристики скульптури у різні періоди життя міста.
Розглядаючи довоєнний та післявоєнний періоди 1920-1950 рр.. та період соцреалізму у скульптурній
спадщині міста 1960-1980 ми бачимо, що до Великої Вітчизняної війни місто представляло собою культурний
та промисловий центр з технічно оснащеними підприємствами, що мав багаті перспективи свого подальшого
розвитку. 29 вересня 1943 місто Кременчук був повністю звільнений від німецько-фашистських загарбників. У
післявоєнний період Кременчук відновлювався як індустріальний центр [3]. У місті стало доброю традицією
відзначати ювілейні дати відкриттям нових будівель, пам'ятників. Так, до 50-річчя Великого Жовтня на площі
Революції стало до ладу діючих адміністративну будівлю. При в'їзді на міст через Дніпро, по вулиці Карла
Лібкнехта, в 1938 році був споруджений пам'ятник матросам Дніпровської флотилії, які героїчно боролися
проти контрреволюційних банд. У 1939 році меморіальна дошка, встановлена на честь 100-річчя від дня
народження Ілліча на будівлі міськкому Компартії України. Засобами монументальної пропаганди увічнені
місця боїв і могили героїв, які віддали життя за Батьківщину в роки Великої Вітчизняної війни. На Гострій
Могилі, піднявся обеліск ополченцям Кременчука, які в серпні 1941 року вступили в нерівний бій з ворогом. У
місті багато братських могил, де поховані радянські воїни, полеглі в боях за Кременчук і при форсуванні
Дніпра. На могилах встановлено обеліски, плити, на будівлях укріплені меморіальні дошки: на вулиці Бутиріна
– в пам'ять про підпільників, розстріляних в 1942 році; на вулицях Красіна і Чкалова – на честь Героїв
Радянського Союзу І. І. Ткаченко та П. С. Приходько. Післявоєнний розвиток Кременчука йшов прискореними
темпами. Основна увага була приділена відновленню промислових підприємств і житла. У 1946-1947 роках
інститут Діпромісто розробив перший план забудови Кременчука. Новий етап у розвитку міста починається
після введення в 1954 році в експлуатацію Кременчуцької ГЕС. Так, у 1968 році у сквері по вулиці Леніна був
споруджений пам'ятник комсомольцям 20-х - 30-х років. Автор пам'ятника скульптор П. Фліт [1]. У 1971 році
па площі при вході в Придніпровський парк відкритий пам'ятник В. І. Леніну. Гітлерівські варвари замучили і
розстріляли в тимчасово окупованому місті 97 тисяч радянських військовополонених і мирних жителів і у
нагірній частині міста, на місці колишніх концтаборів, створений меморіал «Вічно живим». На ознаменування
400-річчя від дня заснування Кременчука площі Революції споруджено монумент (автори Л. Сидоренко, А.
Котляр) [5]. Роки Великої Вітчизняної війни стали самими героїчними у славній історії нашого міста. У роки
незалежності з 1991 – 2017 р. у суспільстві став пробуджується свідомий інтерес до культурного надбання не
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тільки на державному рівні, а й у пересічного жителя. Багато часу пішло на затвердження Закону «Про
культурну спадщину», і лише 8 червня 2000 року був підписаний Президентом. Після розпаду Товариства
охорони пам'яток історії та культури колишнього Союзу, велика частина пам'яткоохоронної документації
Кременчука була втрачена, пам'ятники залишилися майже без нагляду. На XI сесії міської ради IV скликання
від 10 квітня 2003 року було затверджено «Перелік пам'яток культурної спадщини міста Кременчука» [2]. В
даний час на обліку і під охороною держави перебуває 201 пам'ятник. З них 72 пам'ятки монументального
мистецтва, 42 братські могили та окремі поховання відомих людей, 57 пам'яток архітектури, 21 будівлю,
пов'язане з важливими історичними подіями та діяльністю відомих осіб, 7 пам'яток археології та 2 пам'ятки
садово-паркового мистецтва. Рішенням цієї ж сесії затверджені балансоутримувачі об'єктів культурної
спадщини міста. У період з 2000 по 2008 рік в Кременчуці встановлено і прийнято на облік 16 нових
пам'ятників, меморіальних дошок та пам'ятних знаків., зокрема: меморіальний комплекс "На афганській
стежині; пам'ятних стела "Перший день після війни; меморіальна дошка на честь всесвітньо відоміх вчених
В.В.Докучаєва та В.І.Вернадського; меморіальна дошка на честь засновника та первого ректора Інституту
економіки та Нових технологій професора Ю.І.Кравченка; меморіальна дошка на честь Заслуженого лікаря
Української РСР Б.І. Нагайченко; пам'ятний знак на честь 10-ї річниці Незалежності України; пам'ятний знак на
честь міського голови І.К.Пономаренка; пам'ятний знак, присвячений Загибла військовополоненім и мирних
жителів; пам'ятний знак "Жертвам фашизму" на території Кременчуцького залізничного технікуму;
меморіальна дошка засновнику и Першому ректору Кременчуцького державного політехнічного університету
Маслову В.Є.; пам'ятна дошка відомому Радянська співаку Володимир Висоцький; пам'ятний знак військовім
з'єднанням и Частина, що відзначилися у боях за Кременчук; пам'ятник В. І. Вернадському; пам'ятний знак
"Жертвам Холокосту";пам'ятний знак шести комсомолкам-підпільніцям махоркової фабрики; наприкінці 1919
р. 16. пам'ятник Т. Г .Шевченку у Прідніпровському парку; 9 травня у Кременчуці урочисто відкрили пам'ятний
знак льотчикам «Житимо!», які загинули в роки Великої Вітчизняної війни; пам'ятний знак жертвам Холокосту
у Кременчуці 1 листопада 2005 року [7]. Серед інших зрушень в пам'яткоохоронної роботи було: розчищення
від пізніх нашарувань і встановлення нової пам'ятної таблички біля пам'ятника природи «Скала-реєстр» 2003 р.;
2008 - 2009 рр. були встановлені новий пам'ятний знак на честь Куруківській битви і новий обеліск на могилі
льотчика М. Г. Виноградова, дерев'яний хрест пам'ятника «Жертвам голодомору 1932 - 1933 рр.» замінений на
гранітний. До Дня міста 2008 році було реконструйовано Алею Героїв Радянського Союзу в сквері Жовтневий.
На 18 гранітних плитах викарбовано портрети героїв-кременчужан; 7 червня 2009 урочисто відкрито
меморіальну дошку Заслуженому лікарю України, Почесному громадянину міста В. Т. Федько автор В.
Волкова; 16.02.2009 р., до сторіччя з дня народження героя-підводника С. Коваленко, відкрита пам'ятна дошка
на будинку загальноосвітньої школи № 1. На даний час можливо засвідчити, що за роки незалежності нашої
держави, Кременчук отримав багато пам’ятників монументального мистецтва які під різними кутами
висвітлюють героїчні та пам’ятні події, нагадують нам про славетні особистості нашого міста.
Зроблено спробу різнобічно і комплексно дослідити хронологічні періоди у виникненні
монументальних пам'ятників м. Кременчука, обґрунтувати їх основні етапи розвитку. Увага зосереджується на
з'ясуванні монументальної спадщини нашого міста, що її положення та висновки дають цілісну картину
мистецького життя у регіональному масштабі.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЗАУПОКОЙНОГО КУЛЬТА В ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
Котлярова К. Г., студ., Литвиненко Д.А., к.и.н., доц.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Древние цивилизации содержат в себе множество присущих только им особенностей. Среди них:
социально-политические институты и экономические модели; аутентичные обряды, церемонии и ритуалы.
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Каждая древняя культура несет в себе огромнейшее количество отличительных свойств, окружающих её
ореолом таинственности и не повторности.
Формирование первых цивилизаций начинается на рубеже IV-III тысячелетия до н.э., когда в речных
долинах Тигра, Евфрата, Нила, Инда и Хуанхэ возникают первые государственные образования и политические
институты власти основанной на признании божественного авторитета правителя.
Религиозные культы, особенно культ, связанный с переходом из этого мира в потусторонний мир,
характерен для всех этих цивилизаций. При всех общих аспектах в отправлении заупокойного культа,
существовали и характерные особенности.
Целью предложенного материала есть анализ особенностей захоронения и отличительные черты
усыпальниц; особенности отправления заупокойного культа, проявление социальных и имущественных
различий в захоронениях первых цивилизаций, первое место по праву принадлежит Древнему Египту, Шумеру,
Индии и Китаю.
Для Нижнего Египта характерны небольших размеров ямы круглой или овальной формы, скелеты,
лежащие на боку в скрученном положении и почти полное отсутствие инвентаря. В некоторых случаях тела
разрубали на части.
Захоронения Верхнего Египта отличаются «предметами роскоши» (гребни из слоновой кости, медные
бусины и т.п.). В период раннего царства начинают возводиться мастабы (гробницы в форме прямоугольного
возвышения) – невысокие, усеченные одноступенчатые пирамиды. Позднее, в эпоху древнего царства,
появляется множество пирамид, ставших отличительной особенностью не только этого периода, а и всего
Египта в целом. И уже в период среднего царства, ввиду недостатка средств и ресурсов, усыпальницы фараонов
стали возводить более скромных размеров, заменив их храмами и высеченными в скалах гробницами.
Невзирая на то, как сильно почитали фараонов (детей богов), какие бы усыпальницы не возводили в их
честь, ритуальные массовые захоронения людей встречались крайне редко. В основном, в эпоху раннего
царства (погребения царей Джера – 380 человек и Семерхета – 67 человек).
Подобного рода захоронения, в большей мере, характерны и для шумерской знати (царей), в честь
которых, так же как и в Египте, возводились храмы и гробницы. Однако, данное сходство между двумя
великими культурами можно объяснить лишь тем, что Египет и Шумер развивались до III тыс. до н.э.
практически параллельно и только позднее их постигли фундаментальные изменения.
Главное отличие между египтянами и шумерами крылось в их отношении к загробному миру. Очень
часто религию и культуру этих двух цивилизаций связывают, называя схожими, однако, это не совсем так.
Египтяне верили, что заупокойной вечной жизни можно достичь лишь путем сохранности тела, тогда когда
шумеры не проводили такой четкой грани меж бессмертием и телом. Они были склонны считать, что
проведение очистительных обрядов намного важнее. Шумеры облачали умершего и его статую в чистые
одежды, после чего помазывали елеем или натирали хлебом (тестом) для изгнания из него злых сил. А. Коэн, в
своей монографии: «Заупокойные ритуалы, идеология и институциализация царской власти в Древней
Месопотамии. К новому пониманию царского некрополя Ура в Ираке» проводит параллель между облачением
мертвых в чистые одежды и загробным миром: «одеяния, которые люди носили в подземном мире, были ...
столь же изысканными и украшенными драгоценными камнями, как те, в которых погребались умершие».
В Древнем Египте, где судьба души завесила от сохранности тела, бальзамирование и мумификация
развивались полным ходом. Египтяне отказывались признавать, что смерть – это конец всему. В результате
чего у этой цивилизации появилось неудержимое желание преодолеть смерть, считая её чем-то
неестественным, злым. Это желание и породило искусство мумификации, в котором они сумели достичь
больших успехов.
По этому обряду, органы правителя помещали в особенные сосуды – канопы, плоть его наполняли
специальными смолами и благовониями, предварительно вымывая и очищая её. Уже только после всех этих
процедур тело обматывали в непроницаемые для воздуха ткани, закрепляя их льняными повязками и
пластинами. В завершении мумию украшали драгоценностями и амулетами. Стоит заметить, что мумификации
также подвергались приближенные к фараону и священные животные из храмов.
Говоря о столь сложных похоронных обрядах, нельзя не упомянуть мумии из Китая. Их внешний вид
сильно разниться с теми, что были обнаружены в Египте. Тела умерших, на протяжении множества столетий,
словно не трогал тлен. Упругость их мышц можно ощутить даже сегодня, а вопросы ученых о том, как они
были созданы, до сих пор остаются без ответов. Первым отыскал эти таинственные останки вначале ХХ века
ученый из Швеции, Свен Гедин. Однако очень скоро про его открытие позабыли. И только в 1978г, профессор
Вэнг Бинхуа, вместе со своей командой, обнаружили 114 мумифицированных тел (пустыня Такла-Макан), что
дало новый толчок в развитии истории Древнего Китая.
Подобную сохранность тел ученые объясняют сухим и жарким климатом пустыни; солярной почвой,
убивающей микроорганизмы способствующие тлену; захоронениями, совершаемыми в зимнее время года в
гробах, которые не имели ни крышки, ни дна. Однако, это не объясняет того, откуда на территории Древнего
Китая появляются высокие, светлокожие люди, внешний вид которых сильно разился с коренным населением.
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Кто бы ни были эти переселенцы, именно они открыли железо, приручили лошадь и изобрели седло, что
полностью разбивает теорию об автономности развития Китая.
На территории данной цивилизации обнаружено несколько видов захоронений, располагаемых вблизи
домов или поселений:
- одиночные (шахтные) могилы. Как правило, погребальный инвентарь отсутствует;
- коллективные захоронения. Для подобного рода могил характерны: богатый погребальный инвентарь
(каменные колокольчики, гончарные изделия, раскрашенные деревянные предметы, полные скелеты свиней
или большое количество их нижних челюстей (жертвы), кувшины, сосуды для вина и др.) и наличие гробов.
В некоторых случаях были найдены коллективные захоронения, где мужчина лежал в вытянутом
положении, а рядом с ним одна или две женщины в скрученном положении на боку (лицом к нему).
Усыпальницы правящей элиты мало чем отличались от настоящих дворцов, площадь их варьировалась
от нескольких сотен квадратных метров до нескольких тысяч (гробница императора Цинь Шихуана занимала
250 тысяч квадратных метров). Массовые ритуальные убийства пленных и рабов так же не были чужды для
Древнего Китая.
Постепенно, обычаи захоронения менялись. Большие расходы являлись несколько обременительными
для родственников, в результате чего вместе с усопшим стали погребать не реальные предметы, а их макеты и
изображения.
Во всех трех цивилизациях мы можем наблюдать четкое классовое разграничение, проявляющееся в
церемониях и способах погребения. Однако, эти самые различия между ними и объединяют их вместе,
позволяя прочертить более четкую грань между ними и Индией, цивилизацией, от которой до сих пор не было
обнаружено никаких царских гробниц и усыпальниц.
Для этого государства характерны такие виды захоронения:
- коллективные. В прямоугольных ямах и в вытянутом положении. Погребальный инвентарь содержит
керамику, ювелирные и гончарные изделия, браслеты и бусы из раковин;
- одиночные захоронения. В некоторых случаях по парам (мужчины);
- кремация на священном костре (один из важнейших обрядов). Урну с прахом усопшего опускали в
круглую или овальную яму. Погребальный инвентарь присутствовал. Такие ямы часто покрывались каменной
крышкой, наверх которой ставилась низкая пирамидка из камней.
Если учесть то, что омовение для древних индийцев играло далеко не самую последнюю роль, можно
предположить, что прах усопших также могли развеивать над водой.
Следовательно, подводя итог, мы можем выделить следующие схожие и отличительные черты
заупокойного культа исследованных цивилизаций:
- мумификация тел - самая яркая общая отличительная особенность Египта и Китая;
- египтяне, шумеры и китайцы верили в то, что жизнь в загробном мире является продолжением
земной. Они считали, что умерший зависим от тех, кто жив, поэтому погребальный инвентарь им не был чужд;
- коллективные захоронения являются традиционными в большей мере для Индии и Китая.
Отличительным аспектом Древнего Египта является непоколебимая вера людей в то, что сохранность
тела напрямую связана с вечной жизнью (мумии).
Шумеры не проводили такой тесной грани между вечностью и телом. Однако они придавали особое
значение чистоте тела и одеяниям, в которые облачали умерших, считая это действий важным шагом на пути к
вечной жизни в загробном мире.
Для Китая свойственны жертвоприношения людей (рабов и пленных), участь которых заключалась в
служении почившему господину в загробном мире. Почитание и величие императоров заметно проявлялось в
возведении в их честь огромных размеров усыпальниц.
Индийская же цивилизация не раскрыла истории ни одной усыпальницы или гробницы. Однако, она
проявила свою не повторность в зарождении обрядов кремации и в наличии круглых (овальных) могил с
сосудами, содержащими прах усопших.
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КОРПУСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ
Асельдерова К. Ю., cтуд., Кожемяченко Н. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Дослідження неологізмів продовжує бути актуальним через появу нових реалій в житті людей, нових
термінів, а також процесу розвитку мови. Виникає величезна кількість нових слів, саме це призводить до
необхідності їх вивчення та опису. Це і викликало появу нової галузі лінгвістики – неології – науки, що
займається вивченням нових слів і значень. Будь-яке слово має властивість неологізму доти, доки колективна
мовна свідомість сприймає його як нове. Зміни діяльного досвіду людини ведуть до появи нових і розширення
старих фрагментів картини світу, які, у свою чергу, потребують фіксації на мовній карті світу. А це значить, що
в мові продовжуватимуть з'являтися нові слова, які з часом пройдуть усі стадії соціалізації і лексикалізації,
тобто прийняття їх у суспільстві. Англійська мова – є домінуючою мовою в процесах глобалізації, саме вона
стає джерелом поповнення неологізмів. Через велику кількість інновацій англійська мова, як і багато інших мов
світу, переживають зараз «неологічний бум».
Вивчення неологізмів дає можливість помітити зміни та визначити тенденції подальшого розвитку словотвірної
системи мови. Проблемами вивчення неологізмів англійської мови займалися дослідники різних національних
мов світу, серед них:О.М.Бондаренко, І.В. Андрусяк, В.І. Заботкіна, Ю.А.Зацний, неологізми української мови
досліджували О.А. Стишов, А.П. Грищенко, І.П. Ющук, О.О. Тараненко, В.О. Горпинич, німецької мови W.
Sauer, H. Glück, D. Herberg, Th. Schippan.
Серед найактуальніших проблем є:
 проблема залучення новоутворення до неологізмів, як довго слово повинне використовуватися в мові,
щоб вважатися неологізмом і потрапити в словник;
 необхідність створення особливих словникових статей або приміток, які дозволяють маркувати
неологізми, оскільки існуюча система незручна та не враховує соціальної диференціації мови;
 нечіткість у стилістичній характеристиці неологізмів, а отже, і в питанні про віднесеність до
неологізмів сленгових одиниць, професіоналізмів, термінів та інших шарів лексики.
Жодна нова наука не в змозі без неологізмів, нових слів та нових інтерпретацій уже існуючих слів
пояснити та описати реалії сьогодення по-новому. Нові знання вимагають нових термінів і концепцій.
Відмовитися від неологізмів означає відмовитися від наукового розвитку.
В сучасних лінгвістичних розвідках домінує 2 основних підходи до аналізу неологізмів.
Послуговуючись першим підходом дослідники [Каращук П. М, Заботкіна В.І] характеризують словотвірні
моделі неологізмів, до яких відносять афіксацію, абревіацію, телескопію, словоскладання та конверсію. Під
другим підходом мають на увазі так звану семантична особливість неологізмів, тобто появу нової семантики
вже в існуючих словах, що регулюється дією закону економії мовних засобів, зменшує кількісний приріст
лексичних одиниць і спрямовує номінативну діяльність на вторинну номінацію - веде до переосмислення вже
наявних у мові номінативних засобів.
1) Абсолютні неологізми, як правило, є моносемічними: face palm, day cation, earworm, loom band
2) Відносні неологізми – це прояв вторинної номінації, вони є полісемічними: crisp, cougar, zippie
3) Неологізми-фразеологізми, в яких як правило відбувається текстове переосмислення: kiss of death,
сat birds eat,сhuffed, to crack on, leggy
Корпуси дають можливість проаналізувати приклади неологізмів різних за стилем і жанром мовлення,
але матеріалом дослідження слугували саме приклади публіцистичного стилю, тому що у публіцистиці
неологізми виконують одразу декілька функцій:
1. підкреслюють новизну понять, які позначають; посилюють експресію вислову;
2. є засобом передавання позитивної чи негативної оцінки автора;
3. використовують як засіб нетрафаретного, образного відтворення подій;
4. називають поняття, на позначення якого немає іншого слова у мові, вводячи нову назву в обіг;
5. замінюють уже наявну назву більш точною та зрозумілою;
Використання національних корпусів допомагає виявити неологізми в мові та найпродуктивніші моделі їх
появи. Американський національний корпус (ANC) та Британський національний корпус (BNC) є незамінними
при перевірці неологізмів англійської мови. Корпус надає повну інформацію на запит користувача (рік
вживання, джерело, видання або автор). Відкритий Американський Національний Корпус (OANC), складається
з близько 15 мільйонів слів американського варіанту англійської мови. В свою чергу Британський корпус може
бути використаний для видань довідників, академічних і лінгвістичних досліджень, під час навчання мов, для
створення штучного інтелекту, для обробки природної мови, для обробки мови та систем пошуку інформації.
Постійні зміни у лексичному макрополі англійської мови, інтенсивне поповнення його неологізмами
служать об'єктивними передумовами для ретельного лінгвістичного осмислення процесів, що беруть участь в
утворенні даних лексичних одиниць. Головним мотивом породження неологізмів виступає принцип
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задоволення комунікативної, соціальної потреби в іменуванні всього нового. У процесі перекладу
найважливішим є його прагматичний аспект; тобто необхідно враховувати екологічні, соціокультурні,
національні «відтінки» неологізмів.
ПРОБЛЕМА ДЕКОДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ
Блінова О.В., студ., Чрділелі Т. В., к. філол. н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Науково-технічна термінологія – це широкий шар лексики, де терміносистеми інтенсивно
розвиваються та активно взаємодіють між собою. Тому вивчення закономірностей утворення термінологічної
лексики, її структури та семантики стало одним із найважливіших завдань сучасного термінознавства та
лінгвістики [3]. У доробку сучасного мовознавства є велика кількість лінгвістичних досліджень, присвячених
термінологічній лексиці. Загальнотеоретичні проблеми термінології розглядали Г. Винокур, О. Вюстер,
О. Герд, Б. Головін, В. Даниленко, Т. Канделакі, Г. Рондо та ін. Проблема перекладу термінів з англійської мови
на українську була й залишається однією з найбільш актуальних в сучасному перекладознавстві. Дослідження
передачі термінів у процесі перекладу проводились науковцями Ф. Циткіною, Т. Кияком, Ю. Зацним, А.
Єгоровою, З. Комаровою та іншими.
Сучасний розвиток наукового перекладу потребує активніших досліджень із питань перекладу термінів
різних галузей. Україна належить до небагатьох країн світу, що володіють повним циклом створення авіаційної
техніки, і займає п’яте місце на світовому ринку за рівнем розвитку літакобудування. Проблеми декодування та
перекладу авіаційних термінів висвітлювалися в наукових колах, проте потребують докладнішого опрацювання
та вирішення. Отже, особливості декодування авіаційних термінів у процесі англо-українського перекладу –
актуальна тема для перекладознавчих досліджень.
Переклад науково-технічних термінів у певній галузі вимагає певних знань та методик. Адже людина,
що перекладає науково-технічний текст, повинна не лише добре володіти іноземною мовою, якою написаний
матеріал, але водночас мати певні знання у конкретній галузі, якій присвячена робота. Тільки поєднання цих
двох вимог дає змогу зробити адекватний переклад науково-технічної літератури, адже значення
використовуваних термінів та термінів-словосполучень тісно пов’язані з контекстом і можуть змінюватися
залежно від галузі використання [2]. О. І. Чередниченко зокрема наголошує, що «ступінь можливої варіантності
перекладу залежить від ряду прагматичних і стилістичних характеристик (комунікативної установки, жанрової
приналежності, кінцевого направлення й т.і.)…» [5, с.48].
Перекладач повинен точно визначити лексико-семантичний варіант слова, після чого підібрати
належний варіантний відповідник з тих, що наведені у словнику. У тих випадках, коли варіантні відповідники
певного слова вихідної мови в словниках відсутні, перекладач спочатку повинен точно визначити, в якому
значенні вжито термін, а потім вже перекласти його одним із способів перекладу [4].
Аналіз технічних текстів напряму літакобудування, взятих з офіційного сайту ДП «Антонов»[1],
показав, що прості, полісемічні терміни зустрічаються досить часто. Наприклад, термін compartment є
полісемічним сам по собі і використовується у багатьох галузях: compartment – купе (у поїзді), коридор (у
топології), каюта, відсік (на кораблі) тощо. У авіації ця лексема має значення кабіна, салон; відсік, відділення.
При декодуванні таких термінів необхідно звертатися до контексту, і дуже часто вузького, оскільки цей
полісемічний термін використовується у стійких словосполученнях: baggage and cargo compartments –
багажно-вантажні відсіки; passenger compartment – пасажирська кабіна; crew rest compartment - кімната
відпочинку екіпажу, first-class compartment – салон першого класу, overhead compartments – верхні полиці для
ручної поклажі (на борту літака). Взагалі для авіаційної термінології характерна наявність
багатокомпонентних складних термінів: a rear cargo ramp, the closable over-head shelves, forward cargo door with
a ramp, passenger cargo (combi) aircraft, service premises of the aircraft, integrated sight navigation and flight
system. При декодуванні таких термінів важливим є виявлення ядра атрибутивного кластера
Отже, для підбору відповідників дуже важливо правильно визначити тематику тексту, його
приналежність до певної галузі науки та техніки, зокрема авіаційної. Щоб здійснити адекватний переклад
тексту авіаційної тематики, перекладачу слід спочатку проаналізувати вихідний текст, оцінити його зміст,
виявити особливості його термінологічної складової, а також знати категорії відповідників англомовних
термінів та мати відповідні фонові знання.
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ЛІНГВО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю
Чічканова А., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Дослідження публіцистичних текстів та інтерв’ює на теперішній час актуальною проблемою, і
розглядається у сучасній лінгвістиці в аспекті дискурсивного підходу. У сучасній лінгвістиці дискурс
розуміють як складне комунікативне явище, яке містить не тільки акт творення певного тексту, але й
відображає залежність мовного твору від багатьох екстралінгвістичних обставин – знання про світ, поглядів,
думок і конкретної мети мовця як його творця. Серед багатьох вітчизняних науковців, які вивчали дискурс,
неможливо не згадати такі прізвища, як Ф.С. Бацевич,
Г.Г. Почепцов, Є.В. Сидоров, Н.Д. Арутюнова, О.С. Іссерс, Ю.С. Степанов, О.О. Селіванова. Усі ці
дослідники дискурсу вивчали його в різних його виявах. Публіцистичний дискурс постає специфічним
явищем лінгвістики, що відображає соціокультурологічні особливості певного комунікативного простору та
репрезентує мовну картину світу певної культури та соціуму. Серед найважливіших функцій
публіцистичного дискурсу – інформаційна та впливова. Тому цей вид дискурсу є потужним засобом
розповсюдження мовних картин світу народу чи етносу, поширення особливостей певного соціуму та
культури. Для цього використовується публіцистичний стиль, який належить до сфери засобів масової
інформації. Інтерв'ю - жанр публіцистики, або продукт,що виникає у процесі спілкування журналіста
зіспікером на актуальні та цікаві теми. Існує декілька підходів до класифікації інтерв’ю. Більшість
науковців,які досліджували тему інтерв’ю, класифікують його за змістовим принципом.
М. Халер пропонує власну класифікацію видів інтерв’ю відповідно до форми матеріалу:
повідомлення з синхроном (цитатою); кореспонденція з інтерв’ю-додатком; власне інтерв’ю; інтерв’юпортрет.
Досліджуючи цю тему, Британська мовна корпорація ВВС за змістом інтерв’ю поділяє на такі три
основні види:
1. Викривальне інтерв’ю, яке має на меті розслідування теми.
2. Інформаційне інтерв’ю, яке дає аудиторіїзагальну картину ситуації.
3. Емоційне інтерв’ю, яке має на меті розкрити душевний стан співрозмовника.
Розподіл типів інтерв’ю за тональністю, автором якого є Барбара Елісон, повністю співпадає з тим
же підходом ВВС до класифікації інтерв’ю за тональністю:[1, с. 243]
1. Жорстке – передбачає інтерв’ю з офіційними особами щодо питань політики, з бізнесменами з
приводу ринків та їхніх компаній.
2. М’яке – узгоджене, невороже інтерв’ю. Доцієї широкої категорії інтерв’ю належать інтерв’юзі
свідками певних подій та експертами.
3. Емоційне інтерв’ю. Репортери спілкуютьсяз такими персонами, як жертви злочинів чи нещасних
випадків, їхні родичі.
Інформативна функція публіцистичного стилю зумовлює використання різноманітних жанрів у
газеті, журналі (інформація, кореспонденція, стаття, інтерв’ю, репортаж, нарис, огляд і под.).
Публіцистичний дискурс пропонує увазі громадськості певне коло питань, закликаючи до усвідомлення їх
важливості для задоволення соціальної потреби інтересів, формує первинне відношення (позитивне або
негативне) до фактів.
Типовими показниками публіцистичних текстів, зокрема інтерв’ю є лексичні маркери, такі як мовні
кліше та фразеологізми. Фразеологізми мають такі ж підходи, як і мовні кліше. Мовні кліше – сталі вирази,
що відтворюються цілком усіма носіями мови. У лінгвістичній теорії терміни мовні стереотипи,
фразеологізми вживаються приблизно в тому ж значенні. Усі ці явища складають певне понятійне поле.У
сучасній зарубіжній лінгвістиці відстежується тенденція щодовизнання кліше як образного засобу
мови.Укладач універсального
довідника з німецької мовиЛ. Маккензен розглядає три різновиди клішованих одиниць: [4, с. 592]
1) кліше як окрасу мови
2) кліше, яких потрібно уникати у процесі комунікації
3) закостенілі кліше
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Мовні кліше є аналітичними знаками, які виконують або первинну, або повторну номінативну
функцію, що і відрізняє їх від фразеологізмів як вторинних номенів. Лаконізм і місткість у номінації назв
(телепередач, телеанонсів, відеосюжетів, рубрик друкованої періодики й Інтернет-видань) за допомогою
готових структурно-змістових блоків виразно репрезентують мовні і стильові ознаки медійного дискурсу.
Мовні кліше лежать в основі композиційного структурування фактичного інформаційного матеріалу,
здійснюючи репрезентацію медіаподій. Комунікативний вияв кліше в медіатекстах має, як вище зазначено, і
виразно негативну рису. Стереотипна комбінація лексем, яка використовується досить часто у процесі
комунікації, може призвести до її кваліфікування в теорії та практиці журналістської майстерності як
банального поєднання слів. На відміну від мовних кліше, які є схемою, закріпленою за відповідною ситуацією,
мовні штампи - це стерті, колись образні вислови, що з часом, від багаторазового повторення у відповідних і
невідповідних мовних ситуаціях перетворилися у «мертві» вислови, зміст і образність яких стерлася і вони
втратили свою інформативність. Це також зайві слова, неточні вислови, безконечні, стилістично не вмотивовані
словесні повтори, які створюють негативний стилістико-смисловий ефект. За семантичними ознаками кліше є
різнорідними. Можна виділити кілька різних семантичних сфер: соціально-політичну, економічну, робочу,
торгівельну, канцелярсько-ділову, інтелектуально-аксіологічну, медичну та інші. Серед мовних кліше в
англійській мові переважають словосполучення зі структурою простого речення, що у стислій та лаконічній
формі характеризують певну подію чи ситуацію.
Під час аналізу багатьох інтерв’ю портретної тематики деяких відомих людей, які окрім своєї основної
професії займаються благодійністю, було встановлено, що п ереважаючими були тематичні та комунікативні
маркери, а саме:
1)
Тематичні, що стосуються соціальних проблем та благодійності (orphanages, supporting
families, institutionalized children, cultural assumption, natural disaster, popping up a system, high-quality foster care,
etc.)
2)
Комунікативні, що найчастіше зображують емотивність та логічність (very very, I do know, I
mean, really, I do agree, what a mess, well, of course)
За структурою усі кліше можна поділити на дві групи:
1) кліше-словосполучення
2) кліше-речення, серед яких виділяють прості поширені та прості непоширені.
В окрему групу виділяють кліше із часткою «not» , тому що вони підкреслюють категоричний характер
заперечення або заборони, посилюючи емоційність виразу. Функцію підсилення виконують і кліше із
займенником «what».
Виконавши такий аналіз, було виявлено, що дана тема буде і надалі привертати увагу перекладознавців, тому що публіцистичний дискурс є потужним інструментом впливу на реципієнта та дієвим
засобом передачі життя одного соціуму та культури іншому. Вивчення публіцистичного дискурсу як
соціокультурологічного феномену комунікативного простору у перекладацькому аспекті є актуальною та
цікавою сферою наукових досліджень.
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ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ
Меньков В. О., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
До військового дискурсу належать мовленнєві твори, породжувані військовими або для військових у
специфічних умовах комунікації. Однак не можна зводити всі комунікативні жанри, які функціонують у сфері
військової діяльності, до одного певного функціонального стилю, незважаючи на той факт, що всі вони
обслуговують спільну сферу спілкування. Специфіка діяльності військових зумовлює такі загальні риси
комунікації, як стислість, лаконічність, надзвичайна ясність і точність [3].
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Типові комунікативні інтенції військових як певної дискурсивної спільноти реалізуються у військовому
дискурсі в різних форматах спілкування: окрім формального, наявний також і неформальний регістр. До
військового дискурсу відносять як комунікацію загального характеру (прес-конференції та інтерв’ю для ЗМІ,
публічні промови, офіційні заяви тощо), так і спеціального інтрапрофесійного (керівні документи, рапорти,
статути, спілкування з підлеглими, начальством, пересічними громадянами під час виконання службовобойових задач тощо) [4]. Ці формати спілкування корелюють із жанрами військового дискурсу.
Формальний військовий дискурс містить військово-технічні матеріали, військові документи, статути,
накази, рапорти, розпорядження, які мають низку власних особливостей, таких як: велика кількість специфічної
термінології, зміни термінологічного корпусу виключно за умови змін чи вилучення із вжитку деяких термінів,
утворення нових термінів у зв'язку із реформуванням видів збройних сил, нових видів озброєння та бойової
техніки, розробленням нових видів та методів ведення бойових дій, наявність скорочень та індексних
позначень, умовних позначок для більшості видів озброєння та військової техніки [1]. Тут необхідно мати на
увазі факт існування суттєвих відмінностей в англійській військовій термінології, яку вживається в США та
Великій Британії. Це пояснюється, перш за все, деякими специфічними особливостями організації, озброєння,
тактики збройних сил цих країн, а також певними відмінностями між англійським і американським варіантами
сучасної англійської мови. Незважаючи на роботу, яка проводиться у рамках НАТО з уніфікації англійської
військової термінології (особливо в області тактики та оперативного мистецтва), розбіжності у термінології
продовжують мати місце. Наприклад, поняття «з'єднання» або «об'єднання» у США позначаються терміном
large unit, а в Англії – formation.
Що стосується неформального військового дискурсу, однією з головних лексичних ознак тут є
функціонування військового сленгу, який, згідно з визначенням Балабіна В. В., є ненормативною,
неформальною, стилістично зниженою, функціонально обмеженою мовою військовослужбовців, що
використовується з метою здійснення певних мовленнєвих функцій (експресивної, оціночної, корпоративної,
пейоративної, евфемістичної тощо) і складається з одиниць – військових сленгізмів, які мають різну
лексикографічну маркованість [2].
До військового дискурсу включають також повідомлення в ЗМІ про діяльність військових. Важливим
чинником успішності таких повідомлень є їхня прагматика й адресатоцентричність, тобто орієнтація на певного
адресата, та спрямованість на створення бажаного образу військових з підкресленням їхніх сильних сторін, що
є ефективнішим за приховування слабких. Слід зауважити, що повністю об’єктивне висвітлення подій
військової сфери в сучасних мас-медіа майже неможливе. Події, пов’язані з військовою сферою, належать до
категорії так званих “hard news” і постають ключовим продуктом новин. Саме в таких повідомленнях
простежується використання певного інвентарю технік і прийомів для створення бажаної модальності тексту,
що впливає і на формування іміджу військових. Так, у повідомленнях на зразок “US Bomb Kills 30 at Afghan
Wedding” використання пасивних конструкцій were killed, were wounded відволікає увагу від виконавця дії,
тобто американських військових [5]. Стратегічний добір лексико-граматичних конструкцій допомагає
сфокусуватися на певній інформації, залишаючи осторонь небажані для висвітлення факти.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРБУЛІНГУ ЯК ФОРМИ ІНТЕРНЕТ-ЗЛОЧИНІВ
Михайлик Ю. О., студ., Беспарточна О.І., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Шкільне насильство, пригнічення і цькування продовжують турбувати педагогів і шкільних психологів на
загальнонаціональному та міжнародному рівнях. Про знущання в освітньому середовищі вже давно відомо. Це
форма жорстокого поводження, порушення балансу і динаміки відносин, коли фізично або психологічно
сильніший підліток отримує задоволення, пригноблюючи слабкого і завдаючи йому фізичного болю або
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створюючи психологічну травму. Поняття «насильство» неодмінно містить такі складові компоненти, як
«агресивні дії» або «агресія», які мають дуже важливий аспект, оскільки припускають наявність наміру.
Переважна більшість дослідників агресії визначають її як дію, що має своєю метою заподіяти шкоди. Агресія
властива кожній людині, тому, що є інстинктивною формою поведінки, основною метою якої виступає
самозахист і виживання у світі. Всі підлітки проявляють агресію в тій чи іншій мірі, лише з віком вони вчаться
контролювати агресивну поведінку або приховувати її від оточуючих.
Однак, дослідження показують, що агресивність, що склалася в дитинстві, залишається стійкою рисою і
зберігається протягом життя людини. У цих же дослідженнях виявляютьсяі описуються рівні агресивної
поведінки і фактори, що впливають на неї, серед яких можна виділити особливості сімейного виховання,
приклади агресивної поведінки, які підліток спостерігає на телеекрані, в комп’ютерній грі, рівень емоційної
напруги і фрустрації тощо. Таким чином, шкільне насильство, – це і є форма прояву підвищеної агресивності
по відношенню до однолітків, негативна поведінка, мета якої – тим чи іншим способом заподіяти жертві
фізичну шкоду або нанести психологічну травму [1, 3, 4].
У 1997 році вперше почали значно вивчати проблему насильства в США. Тоді лише в чотирьох штатах
були прийняті офіційні положення проти шкільного насильства. Дослідники стверджували, що традиційний
Буллінг як і раніше є більш поширеним серед молоді, ніж Кібербулінг [5].
Зазвичай в визначеннях Буллінг відзначається, що він може здійснюватися групою осіб або окремою
особистістю. Деякі дослідники по праву вважають, що дане явище за визначенням є груповим процесом. Але
все ж більшість вчених, як в нашій країні, так іза кордоном, виходять з того, що Буллінг може здійснюватися як
одним,так і кількома особами. Зрозуміло, динаміка і особливості процесу різні в залежності від того, йдеться
про групу підлітків або про одного учня. Крім того, однією з головних задач Буллінгу є управління відносинами
(помилкова інформація, приниження і ізоляція) і спотворення комунікації для впливу на жертву в
соціумі.Навіть одна людина може буквально зробити чиєсь життя кошмаром, змусити щодня жити в страху. У
наведених в літературі визначеннях також вказується на систематичність дій, тобто на їх регулярну
повторюваність протягом тривалого часу (більшість винуватців Буллінгу - рецидивісти): «Визначають Буллінг
як повторювану в часі негативну за характером дію по відношенню до жерти», «Буллінг серед підлітків
зазвичай визначається як навмисні повторні дії, образливі слова або інша поведінка, а саме загрози, фізичний
контакт одного по відношенню до іншого, причому ці негативні дії можуть бути ненавмисно спровоковані
жертвою. За своєю природою Буллінг може бути фізичним, вербальним або сексуальним»[6].
Шкільне насильство – це вид насильства, при якому має місце примушування, застосування сили. Поряд з
фізичними і вербальними формами агресії, нерідкі випадки соціальної ізоляції, її приховані і ретельно
замасковані прояви занадто часто обминають увагу дорослих [2]. Більш того, цей вид насильства має тенденцію
поширюватися, заражаючи все навколо. Кривдники і їх жертви можуть мінятися місцями, жертва Буллінгу
може стати ініціатором насильства над іншими підлітками. Дослідження показали, що є категорія людей, які
маючи схильність стати жертвою за своєю природою, стають ініціаторами цькування в одних випадках і
жертвами в інших. Іноді зусилля кривдника спрямовані відразу на кілька жертв одночасно, що викликає свого
роду «ланцюгову реакцію».
Але, якщо раніше цькування в школі мало фізичні або вербальні форми, то тепер шкільне насильство
приймає більш витончену форму, так званий Кібербулінг, який якраз і означає все разом: моральне і
психологічне насильство, домінування і примус, соціальну ізоляцію, залякування і вимагання, здійснюване за
допомогою електронних засобів комунікації. В даний час проводяться дослідження таприсвяченобагато робіт
відмінностям між дівчатками і хлопчиками, залученими в Кібербулінг, а також різного сприйняття даного виду
насильства у підлітків і дорослих людей. Дорослі, які використовують Інтернет вдома і на робочому місці, в
соціальних мережах і на сайтах, також як і підлітки можуть стати жертвами Кібербулінгу, що може мати
серйозні наслідки для їх психосоматичного стану, подальшого життя і професійної кар’єри. Дорослі жертви
кіберхуліганів можуть відчувати почуття безпорадності і втрати контролю над своїм життям, невпевненості в
собі, їх самооцінка, як правило, занижена, знижується працездатність настільки, що людина цілком може
втратити роботу.
До появи Інтернету насильство закінчувалися відразу, як тільки підліток залишав некомфортне для нього
освітнє середовище, і вдома він міг відчути себе в безпеці. Але тепер насильство стало важче стримувати,
припиняти і зовсім неможливо ігнорувати. Якщо вам докучають на вашій сторінці в Facebook, всі ваші кола
спілкування знають про це; і поки у вас залишається доступ в мережу, безперервний потік повідомлень робить
вас вразливою жертвою для кіберхуліганів, а їх залишає безкарними. Хоча кібернасилля не порівнюється з
більш жорстокими злочинами, такими як збройний напад, зґвалтування, викрадення людей, але,
завдякианонімності та безкарності, воно стає все більш небезпечним і гідним дослідження, оскільки заподіює
непоправної шкоди психічному здоров’ю всіх учасників даного процесу, не дивлячись на те, що Кібербулінг –
більш пасивна, але більш поширена форма переслідування в сучасному молодіжному середовищі, ніж фізичне
насильство.
Новий рівень Буллінгу прийшов в життя завдяки і разом з легкою доступністю мобільних засобів зв’язку,
телефонів, планшетіві комп’ютерної комунікації. Знущання з допомогою дзвінків на мобильні телефони,
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текстових повідомлень, інтерактивних ігор та соціальних мереж швидко стали переважати формами
насильницьких дій в межах школи, а також проникли і в приватне життя дітей шкільного віку, від них не
сховатися в безпечному середовищі. Кібербулінг включає в себе знущання або домагання з використанням
будь-якого електронного засобу, який може мати електронну пошту, обмін повідомленнями, блоги, онлайн-ігри
і веб-сайти.
Хоча насильство в школі продовжує привертати увагу ЗМІ протягом останніх років, Кібербулінг як і
раніше не отримує гідної уваги ні в ЗМІ, ні в наукових колах, хоча дослідження підтверджують, що такого роду
цькування давно вже перестали бути «дитячими пустощами» і вносить свій сумний вклад в статистику
психічних розладів і підліткових самогубств.
Знущання в мережі можуть бути набагато гірше, ніж в шкільному дворі, тому що кіберхуліган може
ховатися за ніком або за непізнаним дзвінком або повідомленням від аноніма. Анонімність Інтернету дозволяє
хулігану довгий час залишатися безкарним, а жертви існують в страху і тривозі 24 години на добу. Викладена в
мережу знущальна заява, а саме текст або зображення, практично неможливо видалити з кібер-простору,
особливо якщо воно розміщене на кількох сайтах. У час новітніх технологій, Кібербулінг набуває все нових і
нових рівнів.
Отже, шкільний персонал,відповідним чином, повинен реагувати на скарги щодо Кібербулінгу, і
допомагати у запобіганні такого роду злочинів. В якості запобіжних заходів запропонувати наступне:
розповідати підліткам, що вони повинні інформувати батьків або психолога в разі будь-якого Кібербулінгу;
інформувати батьків і підлітків про караність подібних правопорушень і про пов’язану з цим правову базу;
заохочувати батьків, які вважають звичайною практикою перевірку текстових повідомлень і фотографій на
мобільних телефонах підлітків; інформувати батьків про доступні послуги, про різні типи програмного
забезпечення для моніторингу; обговорювати з батьками і підлітками загальні особливості Кібербулінгу,
заохочувати батьків звертатися за допомогою до провайдера послуг Інтернету, якщо Кібербулінг не
припиняється; блокувати електронну пошту, миттєві повідомлення або тексти від конкретних людей;
здійснювати планове технічне обслуговування та моніторинг.
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО ОКАЗІОНАЛІЗМУ В КАНВІ РОМАНУ-АНТИУТОПІЇ
Панасенко Ю.В., студ., Артеменко Ю. О., к.ф.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
До понять «оказіоналізм», «оказіональність» зверталися мовознавці протягом тривалого часу, але
справжній інтерес до них виник лише в другій половині ХХ ст. й був пов’язаний із загальним інтересом до
проблеми виникнення нових слів, які відбивають зміни в житті сучасного суспільства. Даним мовним одиницям
приділено достатню увагу як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. Можна назвати таких вчених, як
С. І. Влахов і С. П. Флорін, Л. Н. Соболев,Г. В. Чернов, Г. В. Шатков, А. Є. Супрун тощо. С. І. Влахов та С. П.
Флорін звернули увагу на ці «неперекладні» елементи ще всередині ХХ століття (у 1960 році було
опубліковано їхню статтю «Реалії»). О.О. Селіванова так пояснює термін «оказіоналізм»: «Мовні одиниці, які
відносяться до складу стилістичних неологізмів, створені в ідеостилі певних авторів текстів і не набули
поширення. Оказіоналізми увиразнюють індивідуально-авторське мовлення, надають йому експресивності,
емотивної забарвленості, нерідко створюються за нетрадиційними словотвірними зразками і з порушенням
мовних норм...» [1, 716].
Автор відбирає і використовує мовні засоби з огляду на їхню інформативність та здатність вплинути
на співрозмовника. Найголовнішою причиною створення оказіоналізмів є прагнення автора передати нові, ще
ніким не усвідомлювані почуття, думки, асоціації, ідеї. Це такі слова, які створюються не для того, щоб дати їм
загальний ужиток, ввести їх до загальновживаної мови, в загальний словник, а для того, щоб читач відчував у
процесі сприйняття самого художнього твору, як перед ним народжується нове слово. Оказіоналізм повинен
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завжди сприйматися як певний винахід саме даного митця, він неповторний. Митець розраховує на
оказіоналізм як на слово, що створюється на очах у читача й виключно для даного контексту. Прикладом такого
«творця оказіоналізмів» вважається Джордж Оруелл, який створив не тільки окремі лексичні одиниці, а і
об’єднав їх у новояз (новомову), щоб передати примітивність вигаданого світу, де панує рівність та
спрощення людських якостей та
машин. Антиутопія критикує зміст утопічної ідеї, в тому числі
використовуючи її форму, тобто оперуючи словником утопії, одним із завдань якого є маркування простору
сприятливого, позитивного, але такого, що ніде не існує. Основна ціль, яку переслідує автор, який використовує
вигадану мову – створити колорит сюжетної лінії для більшого розуміння читачем в вигаданий всесвіт свого
твору. Для назви таких вигаданих мов використовується термін артланги.
Текстовими маркерами простору утопії / антиутопії є квазіреалії (вигадані поняття, властиві
описуваному автором світу для додання твору особливої фантастичності [2, 191] ), виражені за допомогою
оказіональної лексики, які «імітують неіснуючі реалії вигаданого світу». Новомова була спеціально вироблена
відповідно до ідеологічних потреб Ангсоцу – Англійського Соціалізму, у романі Оруела вона утворена з
англійської мови шляхом суттєвого скорочення і спрощення її словника і граматичних правил.
Проаналізувавши вибірково одиниці створеного автором словника, можна визначити основні шляхи їх
утворення:
 Суфіксальний спосіб: дуже поширеними суфіксами є
-ful (speedful instead of rapid or fast, diseaseful instead of sick, ill, dutiful, plentiful)
- wise (speedwise, diseasewise)
- ed -єдиний спосіб створити форму дієслова минулого часу – drinked, runned
 Префіксальний:
plus- or doubleplus- (plusgood, doubleplusgood instead of better and best)
un- (unperson, ungood, unhot, unhungry)
 Злиття двох основ слів, що належать до одної частини мови
- іменників: joycamp, dayorder, sexcrime
- дієслів: speakwrite
- прикметників: blackwhite

Складання слів, що належать до різних частин мови:
- іменник + прикметник: ownlife, goodsex
- іменник + дієслово: duckspeak, prolefeed, bellyfeel. Crimestop
- прикметник + іменник: oldthink. Doublethink
 Злиття слів, що створені шляхом скорочень (одне чи обидва) : minipax, miniluv, recdep, bb, prole, ficdep.
Дослідження авторських оказіоналізмів є актуальним для перекладачів, адже важливо зберегти
авторських стиль у вихідному тексті. Важливим аспектом дослідження, повноцінна верифікація якого
залишається перспективою подальших розвідок з проблематики перекладацького відтворення артлангів, є
припущення стосовно того, що глобальною стратегією перекладу апостеріорних артлангів на лексичному рівні
має бути намагання відтворити структурно-семантичні параметри вихідних одиниць і зберегти таким чином
закладений автором принцип конструювання «мови у мові».
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
П’ятенко А.О., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Англійська мова має півтори тисячну історію. За цей час в ній накопичилось велика кількість висловів,
які люди вважають вдалими, влучними та гарними. Так і виник особливий шар мови – фразеологія, сукупність
стійких висловів, які мають самостійне значення. Фразеологізми з власними назвами давно привертали увагу
дослідників, а саме Н.М. Амосову, А.М. Бабкіна, Т.Г. Бондар, академіка В.В. Виноградова, В.П. Жукова, Л.П.
Сміт, А.І. Смирницького, В.М. Телія, Н.М. Шанського та інших. Значну частину всіх фразеологізмів
англійської мови складають фразеологізми з власними назвами. Імена висвітлюють історичний шлях творення
нації, специфіку культури певного народу, побут, і тому найчастіше мають національний характер.
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Фразеологізми з власними іменами на сьогоднішній день недостатньо вивчені, що і визначає актуальність
даного дослідження.
Фразеологічною одиницею (ФО) називається лексико-граматична єдність двох і більше нарізно
оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення або речення, яка, маючи
цілісне значення, відтворюється в мовленні за традицією, автоматично. До фразеологічних одиниць ми
відносимо ідіоми,прислів’я,приказки,афоризми, крилаті вислови та сталі вирази термінологічного характеру [3].
В даній розвідці ми досліджуємо 165 фразеологічних одиниць з ім'ям власним, відібраних з англоукраїнського фразеологічного словника під редакцією К.Т. Баранцева [1].
Здійснивши аналіз фразеологічних одиниць, ми класифікували їх на 6 груп. До першої групи належать
ФО з власними іменами, що позначають риси характеру людини, це найбільш наповнена група в якій
розкриваються здебільшого негативні риси характеру людини, такі як байдужість, впертість, зухвалість,
нещирість, підозрілість, пихатість, самовдоволеність, скрупульозність та схильність до правопорушень.
Наприклад: doubting Thomas, lazy Lawrence, good-time Charlie, a coal-oil Johnny, s hard hearted as a Scot of
Scotland, to turn Turk. Позитивні якості характеру: рішучість , чесність, ввічливість, проникливість,
співчутливість, милосердність, розсудливість, кмітливість, вірність, відданість, мужність. Наприклад: Nelson’s
touch, friend of God, as wise as Solomon, аdmirable Crichton та інші.
Другою за наповненістю є група ФО з власними назвами на позначення стосунків між людьми (дружби
та кохання, вірності та зради, непорозуміння та приниження, сімейних стосунків та взаємодопомоги).
Наприклад: Jack and Gill, sister Anne , lift the lid of Pandora’s box та інші.
До третьої групи відносяться ФО з власними назвами, що вказують на зовнішні ознаки людини та її фізичні
вади мають дещо іронічний, а іноді сатиричний характер. Наприклад: good Jack makes a good Jill, Jack (Tom) of
Bedlam, plain Jane, Judas hair, mouton de Berry та інші.
Невеликою кількістю фразеологічних одиниць представлена четверта група англійських ФО з
власними назвами, що розкривають ставлення людини до праці. Наприклад: all work and no play makes Jack a
dull boy, Jack of all trades and master of none, Rome was not built in a day та інші.
П'ятої за наповненістю є група ФО, які відображають професійну діяльність людей та рід занять. Наприклад:
Tommy Atkin, Jack in office, Jack Tar, Tom Tailor, cheap Jack / John, Merry Andrew, the Admirable Crichton, Harley
Street та інші.
Остання шоста група ФО, що позначають предмети побуту. Саме через побут, звичаї та повсякденне
життя найяскравіше проявляється менталітет нації та її світогляд. Наприклад: Lares and Penates, Jack Johnson,
John Barleycorn та інші.
Кількісний аналіз ФО англійської мови свідчить, що найбільша кількість досліджуваних
фразеологізмів з власними назвами належить до групи ФО, що позначають риси характеру людини (40% від
усієї кількості аналізованих фразеологізмів). 20% фразеологічних одиниць розкривають стосунки між людьми.
Близько 20% ФО з власними назвами вказують на зовнішні ознаки та фізичні вади людини. 15% від усієї
кількості проаналізованих ФО з власними назвами англійської мови розкривають ставлення людини до праці.
Близько 10% розкривають професію або рід занять та 7% ФО з власними назвами вказують на предмети побуту.
Висновки і подальші перспективи дослідження: здійснюючи аналіз і класифікацію фразеологізмів,
можна сказати, що поділ одиниць на окремі групи є умовним, бо деякі фразеологізми можуть бути віднесені до
кількох груп одночасно, але разом з цим поділ фразеологічних одиниць на групи забезпечує більш детальний
аналіз і, відповідно, більш широке трактування і розуміння фразеологічного пласту мови. Таким чином, аналіз
англійських фразеологічних одиниць з власними назвами дає змогу стверджувати, що значна кількість
фразеологізмів вживається на позначення рис характеру людини та розкриття стосунків між людьми.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ФІЛЬМІВ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
Рибас О. С., студ., Артеменко Ю. О., к.ф.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У наш час кіно стало невід’ємною частиною повсякденного життя кожної людини. Навіть не можна
уявити собі вихідний день без перегляду фільмів чи телепередач. Саме тому, через появу великої кількості
241

кінопродукції, здебільшого американського виробництва, виникла необхідність її адекватного перекладу та
адаптації українською мовою. Тим більше, що, згідно зі статтею 10 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», іноземні фільми мають перекладатися українською мовою або, принаймні, мати українські
субтитри [4]. Це й зумовлює актуальність нашої теми не тільки на індивідуальному, а й на державному рівні.
Переклад англомовних фільмів є найбільш поширеним в Україні, особливо так званої, «Голлівудської
продукції». І до кожного із численних видів фільмів: мелодрам, бойовиків, комедій, історичних та ін.,
застосовуються власні вимоги перекладу. Перед перекладачем постає проблема не тільки адекватного
транскодування реплік персонажів (субтитрів), а й доречної їх адаптації до вимог та вподобань глядачів. Також
перекладач повинен враховувати довжину реплік та часові обмеження фільму [1, с. 14].
Як зазначає К. Райс, перед перекладом будь-якого тексту, перш за все, треба визначити його вид.
Дослідниця виокремлює такі види текстів, серед яких знаходимо й фільми:
1. Тексти, орієнтовані на зміст (повідомлення та коментарі преси, репортажі, комерційна
кореспонденція, інструкції з експлуатації технічних приладів, патентні описи, грамоти, офіційні
документи, навчальна і спеціальна література всіх видів, дослідження, звіти, трактати, спеціальні
тексти гуманітарних, природничих і технічних наук).
2. Тексти, орієнтовані на форму (літературна проза (есе, життєписи, фейлетони і т. ін.); художня проза
(історичні анекдоти, короткі історії, новели, романи), а також всі види поезії (від байок і балад до
чистої лірики)).
3. Тексти, орієнтовані на звернення (передвиборні тексти і пропагандистські промови; газетні
коментарі, трактати, полемічні замітки, памфлети, тенденційні романи, сатиричні вірші тощо).
4. Аудіо-медіальні тексти (радіокоментарі, радіоповідомлення т. ін.; пісні, гімни, хори тощо; мюзикли,
оперети, опери; фільми, телепередачі і т. ін.) [5, c. 110].
Відомий французький теоретик перекладу Жорж Мунен вважає, що важливіше вірності лексиці,
граматиці, синтаксису і навіть стилю окремо взятого речення тексту є вірність тому, що забезпечує твору
сценічний успіх на його батьківщині. Перекладати слід сценічну дійсність, а вже потім звертатися до
відтворення літературних і поетичних властивостей, і якщо при цьому виникнуть конфлікти, перевагу слід
віддати сценічній дійсності [3, c. 36–41]. Тобто, передавати слід не написаний текст, а те що «звучить» у п’єсі,
опері або фільмі, його суть, головне завдання та мету, що і є прагматичним аспектом перекладу.
Мунен також зазначає, що у виборі методів дубляжу фільмів «…дозволено все, аби передавався смисл
<...>, а смисл вважається переданим у тому випадку, коли публіка реагує на дубльований фільм так само, як
реагувала публіка на оригінал, навіть якщо заради цього доведеться пофантазувати» [3, c. 36–41]. Для дубляжу
фільмів врахування цього критерію іноді є настільки важливим, що переклад носить лише допоміжний
характер.
А. Швейцер також висловлює думку про те, що повністю перекласти текст не можливо, завжди є якісь
втрати. Але вони стосуються лише другорядних і менш суттєвих елементів тексту, і тому він припускає те, що
збереження головної функції тексту важливіше за дослівну передачу граматичних структур [2, c. 110], тобто
надає перевагу саме прагматичному аспекту перекладу.
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АНЕКДОТ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ГУМОРИСТИЧНОГО ТЕКСТУ
Серьогіна К. М., Артеменко Ю. О., к.ф.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Будучи центральним і специфічним жанром гумористичного дискурсу анекдот являє собою ідеальну
ілюстрацію текстової триєдності: актуальний текст (текст у ситуації реального спілкування, текст як фрагмент
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дискурсу), віртуальний текст (записаний текст поза ситуацією спілкування) і текстотип (узагальнена текстова
структура, у якій виділяються ті або інші компоненти, що визначають тексти різних жанрів). Хоча, по суті,
гумор - це форма соціальної гри, що дозволяє нам веселитися й отримувати емоційне задоволення від кумедних
невідповідностей, він виконує ряд важливих і «серйозних» функцій, які потребують детального лінгвістичного
аналізу.Серед різних видів гумору головне місце займає словесний - мовний жарт, саме тут функції гумору
проявляються особливо яскраво. Критерієм гумору є не предмет зображення, а ставлення автора до цього
предмета. До текстових форм гумору належать: анекдот, байка, усмішка, гумореска, співомовка, флейтон. Всі
анекдоти й жарти можна класифікувати на підставі різних критеріїв. Найбільш частими ознаками відповідних
текстів виступають їхні тематика і джерело. Виділяються побутові, політичні, медичні, армійські, театральні
анекдоти, анекдоти про п'яниць, невірних дружин, про тварин, що уособлюють ті чи інші людські якості, про
представників певних національностей і соціальних груп. Основні жанрові особливості анекдоту: орієнтація
сюжету на смисл, цілісність сюжету, його одномотивність, асоціативна прив'язка анекдоту до мовної ситуації,
комунікативна функція анекдоту, його побутування як «фрази в діалозі»,.К.Ф.Сєдов стверджує, що
найефектніше всього звучить анекдот, що є доречним та розповідається за асоціацією. Асоціативний принцип
виникнення у свідомості оповідача теми анекдоту виступає однієї з головних психолінгвістичних рис його
функціонування. Інакше кажучи, анекдот, як правило, розповідається з нагоди. Причому в реальному
побутовому спілкуванні анекдот стає жанром у жанрі, він як би супроводжує інші види повсякденної
комунікації – балаканину, дружнє спілкування, застілля тощо.Також він відзначає, що анекдот як мовленнєвий
жанр безпосередньо пов'язаний із ситуацією спілкування й темою розмови, а основою гумору в анекдоті
виступає протиріччя між явищем і сутністю того, що зображується та мовною репрезентацією.[1]
О. О. Чіркова виділяє такі системоутворюючі ознаки анекдоту як мовленнєвого жанру: 1) розмитий
хронотоп (відсутність єдиного просторово-тимчасового еталона, відсутність протиставлення вимислу й
вірогідності), 2) трікстерська модель поведінки головного персонажа анекдоту (трікстер – це блазень, хитрун,
що постійно попадає в смішні ситуації, з яких він, проте, виходить з успіхом, іноді зазнає поразки, але не
сприймає її як трагедію), 3) непередбачуваність сюжету й інверсія подій (в анекдоті діє не природна логіка
подій, а логіка подій, обумовлена персонажем), 4) специфічний набір жанрових прийомів, підпорядкованих
принципам лаконізму, контрасту, законам конверсії й трансмутації (тобто згортання й розгортання), 5)
пародіювання як основний засіб інтертекстуальних зв'язків анекдоту.[2] Анекдот, таким чином, самодостатній, і
в той же час він не приватизує сміх, що характерно для авторської іронії. Зазвичай же критична функція
анекдоту залежить від динаміки сміхової культури в цілому.
В анекдотах мовне питання, проблема відображення відмінностей у мовній культурі націй є доволі
популярним серед дослідників цього виду гумористичного тексту. Всі засоби створення комічного ефекту в
анекдоті можна розділити на кілька груп, серед яких виділяються: а) фонетичні засоби; б) стилістичні фігури
(анафора, епіфора, паралелізм, антитеза, градація, інверсія, риторичні запитання і звернення); в) синтаксичні
засоби (замовчування, риторичні питання, градації, паралелізм і антитеза); г) лексичні засоби (зображальновиражальні засоби, а так само каламбур, парадокс, іронія, алогізм); ґ) морфологічні засоби. Одним з
когнітивних механізмів створення комічного ефекту в анекдотах можна вважати порушення онтологічної
норми, яка характеризує загальний устрій світу, світогляд та світосприйняття людини. Також цей ефект
досягається за допомогою порушення логіко-понятійних норм, хоча іноді в текстах доволі важко знайти такі
фонетичні прийоми створення комічного, як наприклад, порушення коректності мовлення (звукової форми
вимовляння) або правильності постановки наголосу, римована співзвучність або звукопис (звукосподібнення),
навмисна «бідність» вокабуляру.
Отже, анекдот, по своїйсуті, є коротким, гумористичним, або сатиричним твором з життя людини,
тварин, неживих речей. Однак тут завжди мається на увазі людина. Анекдот являє собою найяскравіший
приклад гумористичного тексту. Як мовленнєвий жанр він має 5 системоутворюючих ознак. В подальшому
дослідженні варто виявити стратегії перекладу, які допоможуть відтворити та зберігти культурні відмінності
анекдотів.
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ДОПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Щербина Є. В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Однією з актуальних тем для вивчення вважають спеціальний переклад, а саме військовий, адже
військова співпраця України здійснюється з багатьма країнами світу. Військові тексти класифікують на
військово-політичні, військово-технічні та військово-спеціальні. Це дає можливість визначити стратегію
військового перекладу, обрати метод та прийом для перекладу, провести редагування цільового тексту з метою
досягнення функціональної тотожності основи всіх перекладацьких перетворень. Оскільки військовий
переклад є одним з видів спеціального перекладу до яких відноситься військово-художні матеріали, військовопубліцистичні і військово-політичні матеріали, військово-наукові та військово-технічні матеріали, акти
військового управління. У мові бойових документів наявні заміно-стійкі та стійкі словосполучення, які нечасто
зустрічаються у літературній мові. Визначною рисою військових текстів є їх насиченість військовими
термінами.В статті дослідженні матеріали документів НАТО та військово-інформаційних і військовотехнічних тексти.
Військовий переклад має своєрідні ознаки, та характеристики в перекладацькій діяльності. Переклад
військових текстів значною мірою залежить від вірного перекладу термінів, так як одним з основних засобів
мовного вираження спеціальних знань є терміни, які створюються для того, щоб стати засобом спілкування у
процесі професійно-наукової діяльності. Вивченням проблеми військового терміну та військової термінології
займалися такі вчені-лінгвісти, як Л. Л. Нелюбін, Г. М. Стрелковського, В. Н. Шевчук.Питанням класифікації
текстів військової тематики розглядалося у працях учених -перекладознавців Р. К. Міньяр-Бєлоручева, Л. Л.
Нелюбіна, Г. М. Стрелковського, Р. В. Єфимова.
За останні роки сучасна військова термінологія інтенсивно розвиваєтьсяу зв’язку з:
1) реорганізацією деяких видів збройних сил(strike command, division base);
2)
появою та розвитком нових зразків озброєння та бойової техніки(orbital weapon, gunship, aviation
battalion,);
3) розробкою нових методів ведення війни (spoiling attack, forward edge of the battle area,)2, с.7 .
Військові терміни створюються характерними для англійської мови словотвірними моделями:
- морфологічними моделями, які включають: афіксацію(rotary, analyst);словоскладанням (count down, hardfought);конверсію (to mortary, to officer);абревіацію(FEBA, ROAD copter, chute, radar);
лексико-семантичними моделями, до яких відносяться:перенесення значення(Pentagon); зміна
значення(acquisition);розширення значення(to land); звуження значення(cruiser);запозичення з інших галузей
науки і техніки (pin,strut); запозичення з інших мов(bunker, Wehrmacht - з німецької мови, aide de camp, elan,
spirite dе corps-з французької мови, inhabited point- кальки з української мови)1.
Разом з тим, у військовій термінології, як і в лексико-семантичній системі мови, полісемія виступає
однією з форм економії мовних засобів, тому що «жодна мова не була б спроможна виражати кожну конкретну
ідею самостійним словом або кореневим елементом. Конкретність досвіду безмежна, ресурси ж найбагатшої
мови суворо обмежені».3 В лінгвістичній літературі здебільшого наголошується на неможливості у
термінології тривалий час зберігати однозначність того чи іншого терміна. Тому у процесі пізнання
поглиблюються уявлення про поняття, ці уявлення потребують нового словесного вираження, що позначається
і на значенні слова зокрема сприяючи полісемію. Полісемія, за твердженням Л. А. Лисиченко, відбиває
парадигматичні зв’язки значень слова, наявних у мовній структурі, а полісемантичне слово є не що інше, як
мікросистема з чіткою організацією складових частин.4Вході дослідження полісемії на матеріалі документів
НАТО загальною кількістю 4000 знаків підраховано 350 слів,у військово-інформаційних і військово- технічних
текстах кількістю 5000 знаків виявлено 450 слів.
Явище полісемії на думку Л. В. Туровської, «полісематичні процеси в термінології є з одного боку,
свідченням розвитку поняттєвої системи певної галузі знань, з другого – виявом мовної економії », тому
контекст виступає гарантом успішного функціонування термінів - полісемантів. Крім того,
загальновживані дієслова,
що
входять
до
складу
військової
лексики,
як
правило,
набувають специфічного значення, яке тісно пов’язаниміззагальновідомими. Однак, є такі випадках, коли у
військових контекстах реалізуються більш вузько вживані значення загальновідомих дієслів to deliver
(fire);прикметників main battle (tank); іменників weapons (of mass destruction).3
Отже, слід зазначити, що різноманітність та складність словникового матеріалу зумовлюють
виникнення труднощів, які зумовлені наявністю
кількості військових лексичних елементів (одно- і
багатокомпонентних термінів, абревіатур, термінологічних стійких словосполучень), емоційно забарвлених
елементів військової лексики. Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні структурних та
семантичних особливостей англійської терміносистеми військової справи.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА ОСОБИСТІСТЬ
Слабко Д.С., студ., Беспарточна О.І., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У наш час відбувається швидкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій, які стають
засобом організації дозвілля, відпочинку, розваг, способом набуття нових знань. Мас-медіа посідають важливе
місце у цьому розвитку. Вони відіграють важливу роль у формуванні свідомості особистості, у вихованні її
ціннісних орієнтацій, смаків, поглядів, звичок, вподобань. Їх інформаційно-психологічний вплив на
формування особистості починається у ранньому віці і продовжується протягом всього життя.
Дослідженню інформаційно-психологічного впливу присвячено роботи багатьох вчених: Г.В. Грачьов,
Ю.Д. Гундертайло, М.Т. Дзюба, Я.М. Жарков, Л.В. Засєкіна, С.Б. Кримський, А.М. Кузьменко, Л.О. Кучма,
Г.В. Ложкін, Є.В. Магда, І.К. Мельник, І.О. Ольхова, М.І. Онищук, В.В. Остроухов, А.Є. Тарас, В.В. Толувко,
В.М. Петрик, Л.Є. Смола, Х.Ю. Шишкіна, А.А. Штоквиш та інші.
Інформаційно-психологічний вплив (ІПВ) – це вплив на свідомість та підсвідомість особистості й
населення з метою внесення змін у їхню поведінку і світогляд) [2, с. 11].
Головною метою інформаційно-психологічного впливу є формування певних правових поглядів,
переконань, ціннісних орієнтацій, ідеологій, уявлень. Це досягається донесенням особистості тієї інформації,
яка відповідає завданням впливу, а також наданням її в тому вигляді та обсязі, які найбільше підходять для
сприйняття й зумовлюють найбільший ступінь її впливу на формування особистості.
Основними методами інформаційно-психологічного впливу є переконання та навіювання.
Переконання звернене до власного критичного сприйняття дійсності об’єктом впливу. Воно має певні
алгоритми впливу:
– логіка переконання має бути доступною для інтелекту об’єкта впливу;
– переконання варто здійснювати, спираючись на факти, відомі об’єкту;
– переконлива інформація повинна містити узагальнюючі пропозиції;
– переконання має містити логічно несуперечливі конструкти;
– факти, що доносяться до об’єкта впливу, повинні мати відповідне емоційне забарвлення.
Навіювання, навпаки, спрямовується на суб’єкти, які некритично сприймають інформацію. Його
особливостями є:
– цілеспрямованість і плановість застосування;
– конкретність визначення об’єкта навіювання (селективний вплив на певні групи населення з
урахуванням їхніх основних соціально-психологічних, національних й інших особливостей);
– некритичне сприйняття інформації об’єктом навіювання (навіювання засноване на ефекті
сприйняття інформації як інструкції до дії без її логічного аналізу);
– визначеність, конкретність поведінки, що ініціюється (об’єкту необхідно дати інструкцію щодо його
конкретних реакцій і вчинків, які відповідають меті впливу) [3, с. 11].
Засоби мас-медіа є найбільш ефективними засобами для здійснення інформаційно-психологічного
впливу на великі групи людей.
О.В. Невмержицька виокремлює два напрями інформаційно-психологічного впливу, що
відображаються у мас-медіа та які відрізняються від моральних моделей поведінки: ідеалізація соціальної
інфантильності (герої популярних молодіжних серіалів намагаються створити ілюзію, що для здобуття
раннього багатства і слави достатньо деяких здібностей, зовнішньої привабливості й надзвичайної пробивної
сили) та орієнтація на матеріальні цінності(відверта спроба підмінити поняття щастя поняттям матеріального
успіху; гедонізм) [2, с. 10].
Як правило, інформація в мас-медіа подається з різних джерел і потрапляє в підсвідомість осіб, а це
особливо небезпечно, так як впливає на формування особистості. Сучасні мас-медіа відображають антиподи
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ідеалів добра, наприклад, заздрість, жорстокість, зло, хитрість, несправедливість, помсту, нещирість у зв’язку з
цим відбувається зниження рівня моральних цінностей підростаючого покоління. Під час негативного впливу
на психіку відбувається як деформація мотиваційної сфери так і можливе відставання в психічному розвитку.
Ціннісна система орієнтації та дотримання правових норм занепадають, що, в свою чергу, призводить до
руйнування особистості в цілому. Виникають конфліктні ситуації, нездатність молодої особи пристосуватись
до навколишнього середовища, як результат-соціальна дезадаптація.
Мас-медіа виконують низку функцій, важливими серед яких є: комунікативна – спостереження за
подіями і формування суспільної думки стосовно їх сутності; інформаційна – збирання, редагування,
коментування та поширення інформації; ретрансляційна – відтворення певного способу життя з відповідним
набором політичних, духовних, соціальних цінностей. Функції мас-медіа впливають на всі сфери
життєдіяльності суспільства, а також на соціально-психологічний і духовно-культурний розвиток кожного
члена суспільства, тому що кожна нова інформація, що надходить від мас-медіа, відповідним чином несе в собі
багаторазово повторювані ціннісні орієнтації й установки, що закріплюються у свідомості людей.
Процес інформаційно-психологічного впливу на емоційну сферу свідомості включає довільне
сприйняття та запам’ятовування й характеризується дуже зниженим рівнем усвідомлення змісту впливу.
Осмислення отриманої інформації відбувається пізніше, при більш високій пізнавальній активності
особистості. Таким чином формується категорія осіб, з якими в подальшому проводяться більш активні дії
щодо створення потрібного психологічного стану [3, с. 18].
Недосконалість чинного законодавства України зумовлює перевантаження інформаційного простору
матеріалами, що містять елементи насильства та жорстокості, пропагують наркоманію, токсикоманію,
тютюнопаління та інші шкідливі звички, війну, національну та релігійну ворожнечу, неповагу до батьків,
національних і релігійних святинь, які деформують психіку підлітків, навіюють моделі агресивної поведінки та
відчуття небезпеки, що, безперечно, негативно впливає на психоемоційний розвиток внутрішнього світу та
спотворене сприйняття навколишнього середовища. Такий вплив мас-медіа на особистість, їхні моральні
цінності, етичні і поведінкові норми може зруйнувати структуру суспільних цінностей, що призводить до
морального розладу молоді і суспільства в цілому і, безумовно, може спричинити розвиток негативних
тенденцій у суспільстві. Тому першочерговим завданням держави мають бути вдосконалення законодавчої та
нормативно-правової бази, що регулює відносини в інформаційній сфери.
За даними Інституту соціальної і практичної психології НАПН України, у звичайні робочі дні 25% осіб
в Україні користуються мас-медіа щонайменше одну годину на добу; 45% – до двох годин на добу; 30% – до
трьох і більше годин на добу.
У більшості випадків особистість довіряє інформації з мас-медіа. Зокрема, постійно наражаючись на
небезпеку, коли залишає свій номер мобільного телефону (46%), домашню адресу (36%), особисті фото (51%),
або спілкуються з абсолютно незнайомими людьми, які можуть образити, принизити, ошукати, нашкодити
морально чи фізично [2, с. 3].
Інформаційно-психологічний вплив спрямовується на індивідуальну або суспільну свідомість
інформаційно-психологічними або іншими засобами, що викликає трансформацію психіки, зміну поглядів,
думок, відносин, ціннісних орієнтацій, мотивів, стереотипів особистості з метою вплинути на її діяльність і
поведінку. Кінцевою його метою є досягнення певної реакції, поведінки (дії або бездіяльності) особистості, яка
відповідає цілям мас-медіа.
Таким чином, особливість інформаційно-психологічних впливу на особистість полягає в тому, що в
сучасних умовах неможливо усунути особистість від використання ресурсів засобів мас-медіа. Тобто, вона має
постійно зіставляти й аналізувати отримані повідомлення, щоб не піддатися впливові подібного засобу
інформування. Важливу роль грає оточення. Не повинна залишатися осторонь цієї проблеми і держава. Для
виявлення небезпеки і потенційних загроз, які мають, як правило, латентний характер, повинні розроблятись і
використовуватись спеціальні стандарти безпеки – затверджені у встановленому порядку параметри
інформаційно-психологічного впливу, які не викликають негативних наслідків для психіки покоління,
сформованих у суспільстві стандартів моралі, духовних ідеалів і цінностей.
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ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЕМФАТИЧНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Слабко Д.С., студ., Чрділелі Т.В., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У будь-якому вигляді дискурсу особливе значення має взаємодія між учасниками певної комунікації,
тобто з метою реалізації своїх комунікативних намірів адресант використовує емоційно- та експресивномарковані форми мови та мовлення для впливу на адресата. Залежно від комунікативної мети та стилю тексту
застосовуються ті чи інші стилістичні засоби, зокрема емфатичні конструкції.
Емфатичні конструкції – це синтаксичні конструкції, за допомогою яких підкреслюють той чи інший
член речення шляхом застосування емфази, їх розглядають як опозицію нейтральних конструкцій і природну
варіативність мови, а не як відрив від загальноприйнятої мовної норми, тобто емфатичні конструкції – це
синтаксичні конструкції, за допомогою яких підкреслюють певну інформацію засобами експресивності та
інтенсивності. Емфатичні конструкції можуть не лише робити акцент на окремих членах речення, але також
надавати емотивне забарвлення всьому реченню [1; с.37].
Емфатичні конструкції реалізують свій прагматичний потенціал на всіх рівнях мови при цьому кожен
рівень має свою сферу мовного простору і своє функціональне навантаження. Беручи до уваги класифікації
Г. П. Іванової [1, с. 36], Баттіста Моретті [4, с. 418], І. Б. Кондратюка [2, с. 61], Л. Л. Нелюбіна [3, с. 103] можна
виокремити такі типи емфатичних конструкцій: риторичні питання (питання, яке залучає читача до міркування,
маючи прихований зміст, привертає увагу, підсилює враження та підвищує емоційний тон повідомлення);
емфатичні повтори (засіб привернення уваги слухача, психологізації смислового та емоційного посилення,
ритмічної організованості); конструкція з підсилювальною часткою do (конструкція, що підкреслює значення
смислового дієслова, і тому речення звучать більш емоційно); конструкція типу it is + Noun (plural/singular) або
Pronoun (конструкція використовуються для логічного або емоційного підкреслення частини висловлювання);
інверсія (порушення усталеної послідовності членів речення, внаслідок якого певний елемент виокремлюється
й набуває конотації емоційності).
При перекладі українською мовою емфатичних конструкцій перед перекладачем виникає необхідність
вміти правильно аналізувати граматичну структуру англійського речення, виявляти ту модель, за якою воно
побудоване. Емфатичні повтори та риторичні питання як правило широко застосовуються як в англійській, так
і в українській мовах, таким чином вони мають свої відповідники та не потребують особливих стратегій та
підходів перекладу. Наше дослідження показало, що перекладач може замінити риторичне питання на
констатив чи окличне речення, керуючись аналізом контексту. При перекладі емфатичних повторів можлива
заміна повторюваних елементів синонімічним рядом, але це визначається комунікативною метою цих
емфатичних конструкцій у тексті.
Таким чином, при перекладі емфатичних конструкцій для точного розуміння тексту важливими є
синтаксичний, морфологічний та контекстуальний аналіз. Особливої уваги потребують ті конструкції
англійської мови, які не мають прямої паралелі перекладу українською мовою. Такими є інверсія та конструкція
з підсилювальною часткою do. Інверсія – це порушення усталеної послідовності членів речення, внаслідок
якого певний елемент виділяється й набуває конотації емоційності. Оскільки англійська мова – аналітична,
тобто порядок слів у реченні є основною її ознакою і порушення його сприяє збільшенню емоційного
навантаження, а українська мова є синтетичною і має вільний порядок слів, то інверсія при перекладі
передається синтаксичним (перебудовою речення) і лексичним шляхом (підсилюючими словами навіть,
тільки, дуже, досить, вкрай). Конструкція з підсилювальною часткою do, яка акцентує смислове дієслово при
перекладі виражається за допомогою прислівників (дійсно, безсумнівно, безумовно), щоб зберегти
напруженість, динамічність мови оригіналу.
Отже, механізм перекладу емфатичних конструкцій лексичного й граматичного мовних рівнів
українською мовою проходить декілька етапів: виявлення причин використання емфатичних конструкцій;
врахування розбіжностей у мовних системах; виявлення прихованих смислів висловлення; визначення
перекладацьких трансформацій, необхідних для передачі змісту повідомлення.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРАВОВОГО ЄВРОЛЕКТУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Терещенко Н. В., студ., Кучеренко І.В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сьогодні одна з актуальних проблем у сфері лінгвістики – переклад українською мовою
загальноприйнятої термінології в офіційних і ділових колах Європи. Одне з найважливіших завдань для
лінгвістів є створення стійкої системи термінів ЄС українською мовою. Євролект – це підсистема в системі
національної мови, що має притаманну їй лексику, фразеологію та систему скорочень. Характерними рисами
для німецької мови у Європейському Союзі є специфічна термінологія, яку необхідно перекладати українською
мовою. Але сучасна «європейська» мова постійно розвивається, змінюється її система понять і термінів. Суть
залишається незмінною, але неточності перекладу можуть призвести до неправильного розуміння і трактування
термінів.
Якщо порівняти моделі, за якими утворюються німецькі та українські термінологічні сполучення
підмови європейського права, помітними стають такі риси: відповідником моделі іменник + дієслово (нім.)
слугує в українській мові модель дієслово + іменник (укр.), наприклад: ein Gesetz beschließen / verabschieden –
прийняти закон / затвердити законопроект. Якщо іменник термінологічного словосполучення в німецькій мові
представлений складним словом, то у перекладі українською мовою він відтворюється моделлю прикметник +
іменник, наприклад: das Wahlrecht ausüben – здійснювати виборче право. Термінологічне словосполучення
прикметник + іменник (нім.) у перекладі українською мовою відтворюється такою ж моделлю: ein multilateraler
Vertrag – багатосторонній договір; модель прийменник + іменник (нім.) у перекладі українською мовою
передається відповідно моделлю прийменник + іменник (укр.): gemäß der Verfassung – за конституцією.
Проблему перекладу безеквівалентної лексики вирішують за допомогою таких способів перекладу:
транскодоване запозичення (транслітерація / транскрипція), калькування (дослівний переклад), наближений
(аналоговий) та описовий (пояснювальний) переклад. Транскодоване запозичення застосовується переважно
для перекладу термінів-інтернаціоналізмів, неологізмів, деяких термінів-скорочень та метафоричних термінів, а
також термінів-акронімів і термінів з компонентами антропонімами, топонімами, що представлені здебільшого
складними інтрагалузевими та міжгалузевими термінами європейського права, загальнонауковими й
технічними термінами і позначають установи, інституції, реалії ЄС, наприклад: die Komitologie (нім.) –
комітологія (укр.); FIDE (нім.) – ФІДЕ (укр.); GATT (нім.) – ГАТТ (укр.); Vereinbarungen von Arusha (нім.) –
Аруські угоди (укр.) та ін. Лексико-семантичні особливості термінів правового євролекту відтворюють також
шляхом калькування (дослівний або буквальний переклад), особливість якого полягає в тому, що складові
частини лексичної одиниці замінюють їхніми словниковими відповідниками, наприклад: das Grünbuch – зелена
книга, das sekundäre Unionsrecht – вторинне право ЄС, der Binnenmarkt – внутрішній ринок. Калькування
правничих термінів може бути повним або частковим, часто супроводжується елементами транскрипції або
транслітерації, поєднується з формально-структурними перетвореннями (трансформаціями), які визначаються
нормами мови (часткове калькування: die Innenpolitik – внутрішня політика, die Regierungskonferenz – урядова
конференція; повне калькування: das Amtsblatt – Офіційний вісник, der Ausschuss der Ständigen Vertreter (нім.) –
Комітет постійних представників (укр.).
Характерною ознакою для перекладу термінів правового євролекту є застосування описовопояснювального способу, який дозволяє за допомогою розгорнутого опису максимально точно розкрити
значення вихідного поняття, пояснюючи реципієнту безеквівалентні терміни, реалії та іншу культурноспецифічну юридичну лексику, наприклад: Barcelona-Prozess – Барселонський процес (політика партнерства ЄС
з середземноморськими країнами); Agenda 2000 – Порядок денний 2000 (Програма дій щодо подальшого
розвитку ЄС, розширення та реформування спільних політик у галузі сільського господарства, регіональної
політики та політики довкілля на період з 2000 до 2006 року).
Отже, німецькомовний правничий євролект вирішує проблему перекладу безеквівалентної лексики за
допомогою транскодованого запозичення, калькування, наближеного та описового перекладу.
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ДО ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ: ПОШУК СТРАТЕГІЇ
Юрчак К.О., студ., Шульженко Ю.М., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На відміну від живопису, музики, театру, які мають за своїми плечами тисячолітню історію,
кінематограф молодий, але цілком визнаний суспільством вид мистецтва, який відіграє важливу роль у
формуванні сучасного світогляду та має чималий вплив на свідомість людей. В результаті глобалізації
англомовні джерела посідають певне місце у виробництві та запровадженні телевізійних програм, серіалів,
кіно, тощо. Важливу роль у рекламі будь-якого кінофільму відіграє саме його назва, переклад якої має не тільки
заінтригувати та зацікавити, але й бути сприйнятим в іншомовному суспільстві, враховуючи міжкультурні
відмінності. Назва, як і власне її переклад, є певною запорукою успіху кінострічки, тому і не дивовижно, що
сфера кіно привернула увагу не тільки соціологів, мистецтвознавців і естетиків, але і мовознавців. Мета статті
полягає у розгляді та аналізі основних шляхів передачі культурного компонента оригіналу в тексті перекладу.
Іноді переклад не вимагає трансформацій або певної адаптації та цілком може бути прямим або
дослівним: «Titanic» - «Титанік» (1997), «The Hunger Games» - «Голодні ігри» (2012), «Iron Man» - «Залізна
людина» (2008), «Star Wars» - «Зоряні війни» (1977). Однак, враховуючи той факт, що назва фільму часто
передає стислий сенс самого фільму та дає глядачеві деякі уявлення про жанр або зміст сюжету, перекладач
повинен враховувати ці аспекти при перекладі.
Важливо також зазначити, що кожен переклад відображає «свій» оригінал, який може суперечити
наміру автора, загальноприйнятій концепції твору тощо, але завжди випливає з наміру тексту, що його аж ніяк
не вичерпує одне тлумачення[4:98]. Поняття про одні й ті самі, тобто еквівалентні, предмети та явища дійсності
в різних мовах відмінні, оскільки ґрунтуються на різних уявленнях у національно-відмінних свідомостях, тому
зважаючи на міжмовну й міжкультурну асиметрії, перекладач вимушений практично в кожному випадку
перетворення системи смислів додавати або усувати певні елементи смислу[4:100].
З лінгвістичної точки зору існують певні стратегії перекладу іншомовних назв.
1) Доместикація (одомашнення, укр.) – стратегія, користуючись якою перекладач намагається
щонайбільше наблизити текст до культури тієї мови, якою він перекладається. Важливо відмітити, що при
цьому нерідко спостерігається втрата інформації, зазначеної у тексті оригіналу. Основними причинами
застосування доместикації є по-перше відсутність в українській мові еквівалентів на слова або словосполучення
культурного компоненту, притаманного тільки мові-оригіналу. Наприклад назву американського серіалу «Once
upon a time» (2011) переклали як «Якось у казці». Через неможливість передати прагматичний зміст
оригінального тексту, який несе в собі певне смислове навантаження, дослівний переклад «Давним давно» був
би достатньо неповним та незрозумілим для українського глядача. Дуже значним прикладом використання
доместикації є переклад назви фільму «У джазі тільки дівчата», який мовою оригіналу звучить як «Some like it
hot». Враховуючи культурно-політичне виховання країн Радянського Союзу дослівний переклад «Деякі
люблять погарячіше» був би неприйнятий.
2) Форенізація ( очуження, укр.) - стратегія навмисного порушення норм мови перекладу задля
збереження інформації тексту оригіналу. Як зазначав В. Беньямін форенізація – це «засіб віднайти «чисту
мову» шляхом відсіювання всього зайвого та проникнення до суті інтенцій автора першотвору»[2:104].
Наприклад, при перекладі частини усім відомої саги про Джеймса Бонда «Координати Скайфолл» (2012)
використали саме форенізацію замість дослівного перекладу «Координати падіння неба». Для надання текстові
відтінку чужемності, яка властива при використанні вище згаданої стратегії, перекладач нерідко порушує
лексичну, синтаксичну, семантичну та інколи граматичну норму мови перекладу. Фільм «The Loft» також
дійшов до української публіки під назвою «Лофт», тим самим криючи в собі таємничість, яка здається досить
доречною після ознайомлення з сюжетом. Дослівне «Горище» дуже неоднозначне, тому навіть може показатися
глядачеві назвою фільму жаху, в той час як він має зовсім інший жанр.
Отже, процес перекладу кожної окремої назви вимагає ретельних досліджень. Таким чином,
перекладачеві необхідно не тільки враховувати специфіку перекладу назв різножанрових фільмів, їхні сюжети,
та культурний компонент, але й бути уважним при виборі тої чи іншої стратегії перекладу.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ
Ларіонова Я.О., студ., Латишева В.В., к.ю.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Із найдавніших часів людина використовує земельні ресурси для задоволення своїх потреб: вирощує
рослинні культури для харчування та виробництва одягу, випасає худобу тощо. Будь-яка діяльність не
проходить дарма й дуже часто виснажує ґрунти, особливо з урахуванням того, що кількість населення щодня
збільшується, а технології невпинно крокують уперед. Так, вітрова, водна та хімічна ерозії є причиною
щорічної втрати 25-40 млрд верхнього шару ґрунту, а за даними Доповіді ООН «Стан ґрунтових ресурсів світу»
від 07.12.2015 р. уже 33% сільськогосподарських угідь планети піддані деградації.
Науковими дослідженнями проблем правової охорони та раціонального використання земельних
ресурсів присвячено багато праць вчених, у тому числі і правознавців. Варто зазначити наукові доробки
Вівчаренка О.А., який провів комплексне дослідження правової охорони ґрунтів. Проте, ми вважаємо, що на
даний час недослідженою залишається проблема оцінювання ефективності використання земельних ресурсів з
огляду на концепцію сталого розвитку.
У першу чергу, оцінювання ефективності використання земельних ресурсів необхідно розглядати як
засіб сталого розвитку, оскільки, така оцінка встановлює необхідність встановлення балансу між задоволенням
сучасних потреб землекористувача і захистом інтересів майбутніх поколінь в безпечному довкіллі та
продовольстві.
Світова спільнота давно замислюється над проблемою скорочення природних ресурсів і деградації
природного середовища. Результатом цього стала розробка концепції сталого розвитку, яка вбачає необхідність
встановлення балансу між сучасними потребами людства та захистом інтересів майбутніх поколінь, у тому
числі потребу в безпечному та здоровому довкіллі.
На жаль, в Україні термін «сталий розвиток» зазвичай застосовують відносно зростання економічних
показників, іноді додаючи сюди поодинокі, безсистемні заходи з підтримки стану довкілля й санітарних умов
життя та праці людей. Зважаючи на такий підхід, проблема погіршення стану земельних ресурсів України
залишається актуальною. Хоча наша держава й посідає перше місце у світі за запасами чорноземних ґрунтів,
раціональне використання, розсудливий підхід та правильне ведення сільського господарства, як і раніше,
відсутні. Порівняльний аналіз ефективності використання земельних ресурсів України та країн зі схожими
ґрунтами демонструє, що на нашій території рівень ефективності є досить низьким, навіть у 1990 р., коли була
зібрана рекордна кількість урожаю зернових – понад 50 млн. т.
З огляду на вищезазначене, постає необхідність розробки та закріплення на законодавчому рівні
політики раціонального використання земельних ресурсів, дієвих механізмів її реалізації та оцінки
ефективності. Наявний та чинний зараз Закон України «Про охорону земель» має більш декларативний
характер і закріплює основні принципи та повноваження державних органів із контролю та спостереження за
охороною та використанням земель, а ст. 199 Земельного кодексу України надає визначення поняттю
«бонітування ґрунтів», що означає оцінку якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, та
закріплює шкалу оцінювання, оминаючи оцінку ефективності використання ґрунтів упродовж певного
проміжку часу, порядок і особливості її проведення, суб’єкти тощо.
Таким чином, на підставі проведеного дослідження ми встановили, що запорукою раціонального
використання ґрунтів має стати механізм оцінювання ефективності використання земельних ресурсів, який
передбачатиме заходи щодо попередження виснаження ґрунтів та навколишнього природного середовища.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ ЗАКОНОДАВСТА БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Почтовюк К.А., студ., Литвиненко Д.А., к.і.н, доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Останнім часом в Україні через нестабільність економіки та наслідки загальної економічної кризи
особливого значення набуває забезпечення економічного захисту населення. Врaхoвуючи eкoнoмiчну кризу в
Укрaїнi, викликaну бoйoвими дiями нa схoдi України, зрoстaнням курсу іноземної валюти по відношенню до
національної, підвищенням споживчих цiн тa нeспрoмoжнoстi грoмaдян вчaснo пoгaсити свoї бoрги,
oднoзнaчнo пoтрiбнo змiнювaти зaкoнoдaвствo з мeтoю пoлeгшити, дoлю дoбрoсoвiсних бoржникiв, кoтрi чeрeз
вищeвкaзaнi змiни eкoнoмiчнoї ситуaцiї oпинилися в дoсить скрутнoму стaнoвищi, a в дeяких випaдкaх – нaвiть
бeзвихiднoму.
Згідно досліджень Світового банку, зaкoнoдaвство прo бaнкрутствo фiзичних oсiб дiє зараз у 59 крaїнaх
свiту, 25 з яких – крaїни з висoким рiвнeм дoхoдів населення, a 34 – з сeрeднiм тa низьким. Нaсeлeння
зазначених крaїн склaдaє 67% всьoгo нaсeлeння плaнeти. Нaсьoгoднi пoрiвняльний aнaлiз Свiтoвoгo бaнку є чи
нe єдиним у свiтi дoкумeнтoм, в якoму мiститься бaчeння eфeктивнoї систeми рeгулювaння вiднoсин
нeспрoмoжнoстi фiзичних oсiб – нe пiдприємцiв.
Рoзгляду oкрeмих aспeктiв стaнoвлeння i розвитку iнституту бaнкрутствa в Укрaїнi присвячeнa вeликa
кiлькiсть нaукoвих прaць, зoкрeмa тaких вiтчизняних учeних, як: O. Тeрeщeнкa, I. Блaнкa, Л. Лiгoнeнкa,
Б. Пoлякoвa, A. Чeрeпa, З. Шeршньoвoї, A. Штaнгрeтa тa iнших. Прoтe питaння бaнкрутствa фiзичних oсiб нe
підприємців досі зaлишaється нeдoстaтньo вивчeним тa пoтрeбує пoдaльшoгo дoслiджeння тa багатьох
дooпрaцювaнь.
Зaкoнoдaвeць визнaчив сфeру зaстoсувaння зaкoнoдaвствa прo бaнкрутствo, oбмeживши її суб'єктaми
пiдприємницькoї дiяльнoстi, дo тoгo ж пiдстaвoю для пoрушeння спрaви прo бaнкрутствo мoжуть бути лишe
вимoги, пoв'язaнi з пiдприємницькoю дiяльнiстю. Фiзичнi oсoби, фiзичнi oсoби – пiдприємцi, юридичнi oсoби –
є рiвнoпрaвними учaсникaми цивiльних вiднoсин, тoбтo кoжeн нeсe пeвний мaйнoвий ризик, i якщo цeй ризик
стaнe рeaльним у виглядi нeплaтoспрoмoжнoстi oсoби, вiн мaє бути врeгульoвaний у мeжaх чиннoгo
зaкoнoдaвствa. Oднaк, в Укрaїнi тaкa мoжливiсть нe нaдaється фiзичним oсoбaм, кoтрi нe в змoзi зaдoвoльнити
вимoги кредиторів.
Доліджуючи норми права, встановлено, що інститут бaнкрутствa – цe зaкoнoдaвче врeгулювaння
вiднoсин у сфeрi фiнaнсoвих взaємoвiднoсин при сaнaцiї aбo лiквiдaцiї. Зaвдaння, якe вирiшує зaкoнoдaвствo
прo бaнкрутствo – цe aбo вiднoвлeння плaтoспрoмoжнoстi бoржникa, aбo визнaння йoгo бaнкрутoм тa
прoвeдeння рoзпoдiлу мaйнoвих збиткiв сeрeд кредиторів.
Oскiльки Укрaїнa взялa зa сeбe зoбoв'язaння пeрeд Мiжнaрoдним вaлютним фoндoм пoчaти рoзрoбляти
систeму прaвoвoгo рeгулювaння вiднoсин нeспрoмoжнoстi фiзичних oсiб, рeкoмeндaцiї Свiтoвoгo бaнку
мoжуть, тa й пoвиннi стaти зрaзкoм для зaкoнoдaвцiв в прoцeсi зaклaдeння нoвих пoлoжeнь в зaкoнoдaвствo
Укрaїни з мeтoю рeгулювaння суспiльних вiднoсин, пoв’язaних з бaнкрутствoм фiзичних oсiб. Щoдo
дoцiльнoстi зaпрoвaджeння кaрдинaльних змiн у вiтчизнянoму зaкoнoдaвствi прo бaнкрутствo, ввaжaю
нeoбхiдним зaзнaчити нaступнe – вiд списaння бoргiв, щo нaдaється oсoбi пiсля прoхoджeння прoцeдури
бaнкрутствa, вигрaє нe лишe ця oсoбa, a й дeржaвa. Aджe фiзичнa oсoбa, звiльняючись вiд бoргiв, якi, зaзвичaй,
супрoвoджують її нe oдин рiк, a iнoдi й усe життя, пoвeртaється у трудoвий кoлeктив, сiм’ю, a oтжe й
пoвeртaється дo aктивнoї життєдiяльнoстi. Дeржaвa ж, тaким чинoм, пoвeртaє сoбi eкoнoмiчну oдиницю, тoбтo
плaтникa пoдaткiв.
Oтжe, врaхoвуючи вищe виклaдeнe, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo питaння зaпрoвaджeння в Укрaїнi
бaнкрутствa фiзичних oсiб дoсить гoстрo пoстaє нa фoнi eкoнoмiчних тa пoлiтичних змiн. Зaлишaється лишe
чeкaти, кoли в укрaїнських пaрлaмeнтaрiв будe чaс тa пoлiтичнa вoля, щoб зaпрoвaдити цю прoцeдуру для
мaксимaльнoгo зaхисту пoзичaльникa тa мiнiмiзaцiї мoжливих втрaт крeдитoрiв.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКИХ
СТУДЕНТІВ
Матвієць О.Д., студ., Прилипко В. М., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Правова культура українського суспільства бере свої витоки від звичаєвого права Київської Русі,
закріпленого пізніше у письмовому зводі законів «Руської Правди». Виявом правової культури суспільства
виступає як існуюча сьогодні практика законотворення, так і застосування норм права в Україні. Конституція
України закріпила засади побудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави. На їх реалізацію і
повинна бути спрямована правова політика держави, політичних партій і громадських організацій.
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На сьогоднішній день правова свідомість і правова культура набула нового визначення. Цю проблему
досліджували такі українські вчені, як В. Д. Бабкін, М. І. Коцюба, В. А. Котюк, П. Ф. Мартиненко, А. Р.
Мащок, Є. В. Назаренко, П. М. Рабінович, В. М. Селіванов, С. А. Тихонова та ін. В їх працях характеризується
нова сутність правової культури, а саме: правова культура не зводиться лише до правосвідомості громадян
суспільства.
Проведені дослідження свідчать, що правова культура українського суспільства, яка є частиною його загальної
культури та одним з головних показників рівня розвитку суспільства, наразі перебуває лише на стадії формування
й потребує цілеспрямованої діяльності з її становлення та активного розвитку. Соціологічні дослідження,
опитування громадян України у Всеукраїнському чи регіональних масштабах, здійснені впродовж останніх 10–
15 років, постійно і однозначно засвідчують про перекоси у відносинах громадян з владою, невміння їх
захистити свої права. Отже – це свідчить про низький рівень їх правосвідомості та правових знань.
Від рівня правової культури суспільства залежать рівні правової культури окремих систем, а також
громадян. Правова культура члена суспільства (громадянина) включає: юридичні знання і уявлення;
правосвідомість; традиції, потреби і навички діяння відповідно до закону; реальне діяння в режимі законності
відповідно до правових установок і переконань; правову активність.
З цього приводу великої ваги набуває праве виховання студентів, як тієї частини молоді, що стоїть на порозі
дорослого життя, готується до несення повної відповідальності за всі свої рішення та сторони життя. В. Головченко
і А. Потьомкін у своїх дослідженнях відзначають зниження рівня правової свідомості української молоді „порівняно з
періодом кількарічної давності, коли саме молодь становила найбільш масову й активну силу в боротьбі за
незалежність України". Сьогодні „зарозуміле ставлення деякої частини студентів до себе і оточуючих знаходить прояви у відкритій неповазі до людей, незалежно від їх віку або соціального статусу, що призводить не лише до
порушення дисципліни, а й прав та свобод людини і громадянина... З великим побоюванням треба нам усім ставитися
до зростаючої бездуховності, особливо серед молоді... Без цілеспрямованого виховання (у тому числі й правового)
держава аж ніяк не може обійтися".
Студент – майбутній фахівець – уже у ВНЗ має бути зорієнтований (поряд з одержанням професійних
знань і практичних навичок) на становлення правового мислення. Правове виховання студентів у вищих навчальних закладах має бути організовано на високому рівні і бути продовженням виховання, розпочатого ще у сім'ях,
дошкільних закладах і школах. На цьому етапі правового виховання вбачається доцільною орієнтація на надання
більшою мірою практичних правових навичок, ніж теоретичних правових знань. Це пояснюється тим, що для людей
віком від 17 до 23–25 років важливішим є знання конкретних механізмів, які забезпечували б правомірну поведінку у
конкретних ситуаціях, в яких вони з великою ймовірністю можуть опинитися в майбутньому, і труднощів, з котрими
вони можуть зустрітися. Серед цих ситуацій: влаштування на роботу і захист своїх трудових прав, купівля-продаж і
оренда нерухомості та земельних ділянок, відносини із правоохоронними органами та судом (виступ у ролі затриманого, підозрюваного, свідка, позивача, відповідача тощо). Молодь, як і представники інших вікових категорій, має
знати, як себе поводити у тих чи інших ситуаціях, знати як не допустити помилок.
Виходячи з викладеного вище, слід зазначити, що правове виховання населення України є недостатньо
розвинутим як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Влада Україна повинна замислитись над створенням
протягом найближчого часу загальної концепції формування правової свідомості і правової культури
суспільства та прийняти Державну програму формування правової культури громадян шляхом розвитку
правової освіти і правового виховання населення.
Отже, питання про правове виховання студентів України є особливо актуальним. У зв'язку з
необхідністю виховання громадян у дусі законослухняності та активної їх участі у формуванні правової
держави необхідно: забезпечення їх інформацією щодо чинного законодавства і практики його застосування;
створити розгалужену мережу адвокатських контор задля компетентного вирішення громадянами своїх
приватних і публічних питань; на базі ВНЗ проводити правове виховання студентів задля ефективної
профілактики правопорушень, які виникають на ґрунті правового нігілізму, цинізму та аморальності;
формування у студентів правової культури європейського типу, яка дозволить їм, а разом з ними і державі
інтегруватись у європейський і світовий правовий простір.
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМИ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
Ткаченко А.П., студ., Прилипко В. М., викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Одночасно з вивченням проблеми побудови інформаційного суспільства значна увага приділяється
розв'язанню проблеми формування та становлення інформаційного права. Вперше термін «інформаційне
право» був запропонований ще радянським юристом А. Венгеровим. Останніми роками опубліковані численні
праці з проблематики інформаційного права російськими дослідниками В. Копиловим, І. Бачило, Ю.
Тихомировим та ін. Багато українських учених також досліджували зазначену проблематику.
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Інформаційне право вимагає уважного ставлення до його термінологічної системи. Досить інтенсивний
процес створення сучасного інформаційного законодавства спричинив появу термінів, які неоднозначно
трактуються. Часто це відбувається тому, що впродовж короткого проміжку часу (10 – 15 років) розуміння
змісту багатьох понять інформаційного права зазнало істотної трансформації. Соціально-політичні реформи в
90-х роках XX століття у нашій країні призвели до зміни суспільної свідомості та, як наслідок, до зміни
правосвідомості. В суспільстві по-новому стали сприймати такі поняття, як «свобода слова», «вільний доступ
до інформації», «інформаційна безпека» тощо. З іншого боку, технічний прогрес сприяв появі багатьох
термінів, які широко вживаються в законодавстві. Наприклад, буквально останніми роками почали
використовуватися такі поняття, як «електронний документ», «електронний підпис», «електронна торгівля»,
«веб-сайт», «веб-сторінка» тощо.
Гостроту ситуації додає той факт, що в інших галузях законодавства також з’являються норми,
присвячені регулюванню інформаційних відносин. При цьому часто застосовуються терміни, зміст яких явно
дисонує з термінами , що використовуються в «класичному» інформаційному законодавстві.
Наявність сталої термінологічної системи інформаційного законодавства необхідна для того, щоб
забезпечити вимоги законотворчої техніки й підвищення ефективності правозастосовної діяльності. Тому
завдання формування чіткої, вивіреної, обґрунтованої термінологічної системи інформаційного законодавства,
нормативного закріплення використовуваних понять, особливо на сучасному етапі його формування, є
актуальним.
Аналіз деяких основних термінів інформаційного права таких як «інформація», «інформаційні
системи», «інформаційні ресурси» демонструють характерні недоліки існуючої системи понятійного апарату
інформаційного права. Ці недоліки обумовлені як тим, що власне інформаційне право залишається в початковій
стадії формування, так і тим, що проблемі формування понятійного апарату інформаційного права не
приділялося достатньої уваги. Так, не досліджувалися закономірності формування системи понятійного апарату
інформаційного права, створений понятійний апарат не був предметом системного аналізу, практично відсутнє
нормативне тлумачення термінів інформаційного права.
Таким чином, з метою забезпечення ефективнішого становлення інформаційного права,
інформаційного законодавства необхідна організація проведення наукових досліджень проблеми формування
системи понятійного апарату інформаційного права.
Насамперед потрібно визначити цілі та принципи формування понятійного апарату інформаційного
права, сформулювати його визначення й дати характеристику, сформулювати основні вимоги до системи
понятійного апарату інформаційного права. Крім того, необхідно виявити закономірності процесу формування
термінології інформаційного права, чинників, що впливають на появу нових термінів.
На базі аналізу термінів інформаційного права, що використовуються, необхідно провести їхнє
впорядковування, сформулювати основні з них і здійснити нормативно-правове закріплення. Ця робота перш за
все повинна базуватися на логіко-правовому аналізі термінів інформаційного права з урахуванням лексикосемантичних особливостей термінології, особливостей термінів, введення яких обумовлене використанням
нових інформаційних технологій і процесів. Проведення ревізії наявного понятійного апарату інформаційного
права має проводитися на основі порівняльно-правового аналізу термінології вітчизняного інформаційного
законодавства й відповідного міжнародного законодавства, насамперед європейського.
Розробка теоретичних засад формування системи понятійного апарату інформаційного права дозволить
створити тверду базу для розвитку інформаційного права та системного формування норм інформаційного
законодавства.
Понятійний апарат інформаційного права залишається на стадії активного формування. Існування
розглянутих раніше і багатьох інших термінів є свідченням того, що інформаційне право має понятійний апарат, властивий тільки йому. Більше того, діалектика розвитку суспільних відносин в інформаційній сфері така,
що протягом найближчого часу кількість термінів інформаційного права, які будуть нормативно закріплені,
значно збільшиться. При цьому терміни інформаційного права широко використовуватимуться і в інших
галузях права.
Отже, на основі аналізу сучасного стану системи права України можна стверджувати, що інформаційне
право є самостійною галуззю права, яка перебуває на стадії активного формування та динамічно розвивається.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРМАНЕНТНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ЗАСОБУ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
Шаповал Я.В., студ., Латишева В.В., к.ю.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогодні, одним із визначальних принципів розвитку людства – є принцип сталого розвитку, якого
прагнуть досягти в усіх сферах життєдіяльності. Одним із засобів досягнення сталого розвитку доцільно
вважати органічне сільське господарство. Яке, у свою чергу, поєднує у собі традиції, нововведення та науку, з
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метою покращення стану навколишнього середовища та сприяння розвитку справедливих взаємовідносин і
належного рівня життя. Проте, станом на 2014 рік, лише 0,5 % українських земель були зайняті під органічним
виробництвом. Таким чином, постає необхідність у науковому обґрунтуванні доцільності розвитку органічного
сільського господарства.
Серед них п’ятнадцятою виступає: «Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх
раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і
повернення назад процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття. І до цього положення
додаються невід’ємні від цілі завдання, одне із яких: «До 2030 року вести боротьбу з опустелюванням,
відновити деградовані землі та ґрунти, включаючи землі, що потерпають від опустелювання, засух і повеней, та
прагнути того, щоб у всьому світі не погіршувався стан земель».
Саме до цієї задачі було б доречно застосувати знання, що були накопичені людством у сфері
пермакультури. Адже цей підхід до проектування майбутнього розвитку земельної ділянки обіцяє
використовувати організуючу властивості людського розуму для заміни мускульної сили або енергії
природного пального. Тому пермакультура базується на знанні екології та законів природи, які дають нам
можливість використовувати свої ресурси, але у відповідь потребують негайної турботи.
На тлі двох відомих способів одержання сільськогосподарської продукції: «традиційного», з великою
кількістю рутинної ручної праці, і «промислового», ресурсномісткого і екологічно небездоганного,
пермакультура виступає як третій, новий, економічний і екологічний спосіб сільського господарювання.
Пермакультура почала формуватися у другій половині ХХ століття через недовіру і опозицію всім
сучасним методам ведення сільського господарства (таким як використання хімічних добрив, активному
застосуванню отрут проти тварин, пошкодження сільськогосподарської культури, обов’язкової оранки землі
тощо) у багатьох представників агрономічної та біологічної науки, а також фермерів-практиків по всьому світу.
Найбільш відомими на пострадянській території і, ймовірно, в усьому світі є австрійський фермер Зепп
Хольцер, японський фермер і філософ Масанобу Фукуока і австралійський вчений, пропагандист
пермакультури Білл Моллісон.
Основою пермакультури є грамотний дизайн компонентів, з яких будується конкретна система (город,
присадибна ділянка, парк, екопоселення і т. д.). Грамотність такого дизайну визначається достатнім знанням
про властивості і особливості кожної складової (плодові дерева, господарські споруди, зелені огорожі, ставки
тощо) і вмінням встановити зв’язки між ними таким чином, щоб підвищити ефективність їх обслуговування
людиною і зменшити трудовитрати на обслуговування.
Правовий інститут перманентного сільського господарства як складової сталого розвитку сільських
території містить у собі норми, які забезпечують плановану господарську діяльність, у результаті якої
забезпечується сталий розвиток, включно з наслідками для таких факторів як безпечність життєдіяльності
людей та їх здоров’я, флора, фауна, біорізноманіття, ґрунт, повітря, вода, клімат, ландшафт, природні території
та об’єкти.
Під принципами правового регулювання суспільних відносин у сфері перманентного сільського
господарства як складової сталого розвитку сільських території слід розуміти керівні засади правового
регулювання суспільних відносин у сфері перманентного сільського господарства як складової сталого
розвитку сільських території, які забезпечують безпечність життєдіяльності людей та їх здоров’я, флору, фауну,
біорізноманіття, ґрунт, повітря, вода, клімат, ландшафт, природні території та об’єкти.
Враховуючи сучасний незадовільний стан розвитку сільських територій, зокрема, хімічне забруднення
ґрунту, деградовані землі, безробіття сільського населення, трудомістке господарювання, необхідне вжиття
невідкладних заходів щодо сталого розвитку сільських територій.
Тому, ми пропонуємо для забезпечення безпечного природного середовище запровадити
переорієнтацію ведення сільського господарства. Саме тому, в Україні необхідно використовувати
пермакультурне сільське господарство, підтримка якого сприяє розвитку екологічного господарювання і
забезпечення вищого від нормативного рівня життя виробників сільськогосподарської продукції.
ФЕНОМЕН ОПІШНІ
Гордійчук А. О., студ., Маслак В. І., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Особливості декоративно-прикладного (ужиткового) мистецтва є однією із найсуттєвіших ознак
української культури. До цього різновиду творчості, яка має і практичне призначення, належать плетіння із
лози чи соломи, вишивання та мистецтво, різьба по дереву, каменю чи кістці, тощо.
У цьому дослідженні ми зосередились на кераміці. Гончарство відоме з доби трипільців, вироби із
глини супроводжували людину від народження і до смерті і навіть у поховальних камерах археологи знаходять
різні за формою та призначенням керамічні вироби .
Перша згадка про гончарів (давнього – горн.чар ,тобто чарівник горну – А.Г.керівник- В.І) датується
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XIVст. Від XV–XVII століть гончарство безперервно розвивалося, ставши в XIX ст. однією з найважливіших
галузей українського кустарного виробництва.
Головними районами українського гончарства були: Полтавщина, Чернігівщина, Київщина,
Харківщина, Західне Поділля, Херсонщина, Галичина, Гуцульщина, Покуття.
Нині основні центри гончарства – Опішня, Хомутець, Бубнівка, Дибинці, Ічня, Косів, Гавареччина.
Феноменом селища Зіньківського району Полтавської області є те, що воно стало столицею
українського гончарства, найвизначнішим гончарним осередком України від IV ст. до н.е. до початку XXI,
об’єднавши більше тисячі майстрів.
Досить згадати, що в 1894 році в Опішному було відкрито першу в Лівобережній Україні земську
губернську навчально – показову гончарну майстерню. Опішнє – єдиний в Україні осередок традиційного
гончарства, де вже більше століття розвивається гончарне шкільництво.
Гончарі, крім ужиткового посуду, виробляли й «дріб», тобто маленькі іграшкові посудинки: глечики,
макітерки, мисочки, горнятка, маснички тощо. Вони повторювали традиційні форми ужиткового посуду, а
розписували їх відповідно до місцевості, де виготовляли (опішнянські, косівські, Васильківські та ін).
Зараз в Опішному продовжують працювати відразу три установи державного значення: Національний
музей-заповідник українського гончарства, Державна спеціалізована художня школа-інтернат I-III ступенів
«Колегіум мистецтв у Опішні», Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. У
1986 році в Опішному був заснований Музей гончарства.
Метою музею-заповідника було збирання та формування різних керамологічних колекцій. Головними
завданнями музею стали проведення наукових досліджень з історії українського гончарства, а також вивчення
його сучасного стану. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному володіє
найбільшою в Україні колекцією гончарних виробів, в якій налічується понад 40 тис. одиниць зберігання.На
території музею сформована Національна галерея української монументальної кераміки, основу якої складають
керамічні вироби художників-керамістів, скульпторів, створені в Опішному під час Національних симпозіумів
гончарства.
Таким чином, можна зробити висновок,що,не зважаючи на буревійні шляхи історії,Опішня залишається
потужним центром народної духовності.У керамічних виробах,їх різноманітті ,поліхромних розписах
закодоване світосприйняття наших пращурів,самобутні ознаки українського народу.
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ІСТОРІЯ ХВОРОБИ ЯК ДОКУМЕНТ: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ
Гаєвська О. В., студ., Бутко Л. В., к.філол.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сьогодні складно уявити заклад системи охорони здоров’я без фіксації перебігу хвороби пацієнта.
Шлях до цього був дуже непростим і відображав розвиток ідей вчених-медиків щодо ведення медичної
документації, а також їх погляди на організацію лікувального процесу в цілому. Необхідно було створити
документ, який би дозволив вести облік усіх пацієнтів, одночасно слідкувати за перебігом їх хвороб та
можливими ускладненнями. Альтернативою важливого в лікувальному й науковому планах документа став так
званий «скорбний лист», відомий сьогодні як історія хвороби.
Скорбний лист – документ відомчого обліку хворих, який містив таку інформацію: прізвище, ім’я, по
батькові, вік, місце народження, віросповідання, національність, освіту, сімейний стан, місце служби й посаду,
назву хвороби, інформацію, коли людина вперше захворіла, примітки. Введення листа в медичну практику є
заслугою Я. В. Вілліє, який у 1806 році подав на ім’я воєнного міністра Росії записку, де повідомляв, що вважає
доцільнішим замість палатних книжок ввести скорбні листи.
Невдовзі замість «скорбних листів» почали запроваджувати історії хвороби. Основною їх відмінністю
було написання назви хвороби латинською мовою, а всі інші записи велися російською. Історія хвороби
належить до медичних документів першої групи суто службового використання, де на лицьовій та зворотній
сторонах після проведення лабораторного дослідження вказують групу і резус-фактор крові пацієнта, а також
діагноз, встановлений перед госпіталізацією і під час перебування в стаціонарі. На звороті титульного листа є
графи проведених оперативних втручань та післяопераційних ускладнень. Перший розділ містить таку
інформацію: прізвище, ім’я, по батькові хворого, вік, стать, місце проживання, місце роботи і займану посаду,
час і порядок госпіталізації, другий – включає опис скарг пацієнта на момент госпіталізації, анамнез життя,
діагноз, план обстеження, який складається в разі необхідності, та призначене лікування. Зміст третього розділу
255

нерідко буває великим за обсягом, особливо при ускладненні перебігу хвороби, адже в ньому здійснюється
опис скарг та об’єктивні дані, виявлені в процесі стаціонарного обстеження та лікування. Сюди обов’язково
записують відомості про всі проведені лікувальні заходи.
Зараз здійснюється впровадження медичних інформаційних систем у роботу медзакладів. Це означає,
що замість усталеної історії хвороби з’явиться її електронна версія. Це дозволить не тільки поліпшити якість
лікувально-діагностичного процесу і нарешті впорядкувати медичну документацію, а й допоможе лікарю
швидше підготувати частину документів (заповнювати консультативні висновки за допомогою шаблонів,
складати протоколи операцій, автоматично компонувати виписки тощо), медична документація стане
доступною з будь-якого місця клініки, і не менш важливе – прочитати те, що написано в медичному документі,
зможе не лише автор.
Важливість історії хвороби хоч у електронному, хоч у письмовому вигляді важко недооцінити з огляду
на низку закріплених за цим документом функцій:
 діагностичної (полягає в детальному, послідовному описі суб’єктивного та об’єктивного
досліджень пацієнта);
 лікувальної (виражається у вигляді лікувальної програми, яку складають відповідно до
встановленого діагнозу);
 експертної (матеріали історії хвороби слугують основою для прийняття рішень МСЕК, КЕК,
експертами страхової медицини; медичні карти амбулаторних і стаціонарних хворих також є базою
для експертної оцінки кваліфікації лікаря);
 освітньої і виховної (медичні карти стаціонарних і амбулаторних хворих використовують при
навчанні студентів на клінічних кафедрах медичних вузів методикам суб'єктивного, об'єктивного і
додаткових досліджень, принципам лікування різних захворювань і патологічних синдромів);
 науково-дослідницької (історія хвороби слугує незамінним джерелом первинної наукової
інформації про причини та умови виникнення різних захворювань і пошкоджень, їх клінічний
перебіг, ускладнення, способи діагностики та наслідки лікування);
 юридичної (розглядається з трьох позицій: заподіяння шкоди здоров'ю внаслідок кримінальних дій;
для ідентифікації особи загиблих внаслідок стихійного лиха, катастроф, нещасних випадків і
військових конфліктів; адміністративного та судово-слідчого розгляду за скаргами і заявами
громадян у зв'язку з неналежним, на їхню думку, наданням медичної допомоги);
статистичної (на основі формальних даних, клінічного діагнозу, відомостей про операцію, результату
лікування відділи статистики розробляють статистичні дані, які є основою для прийняття управлінських рішень
з оптимізації охорони здоров’я).
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ СТАЛОЇ
ЗАЙНЯТОСТІ
Корепанов О. С., студ., Лазебник Ю. О., доц.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
«Розумна» здорова економіка головним чином залежить від «розумної», якісної та здорової робочої
сили та сталої зайнятості [1, 2, 3].
Стала зайнятість протягом життя, відповідно до визначення, викладеного в [7], означає, що «умови
життя та роботи є такими, що допомагають людям працювати та залишатися на роботі протягом тривалого
робочого життя». Ці умови забезпечують відповідність між трудовою діяльністю та особистим життям
впродовж усього життя.
Згідно з резолюцією 19-ї Міжнародної конференції статистиків праці (МКСП), зайняті особи
визначаються як всі особи в працездатному віці, які протягом короткого облікового періоду здійснювали будьяку діяльність, пов’язану з виробництвом товарів або наданням послуг за плату або прибуток [5]. Вони
включають в себе:
– зайнятих осіб «на роботі», тобто тих, хто пропрацював не менше однієї години на робочому місці;
– зайнятих осіб «не на роботі» у зв’язку з тимчасовою відсутністю на робочому місці або у зв’язку з
відповідною організацію робочого часу (наприклад, через змінну роботу, гнучкий робочий графік і відгули за
понаднормову роботу).
Діяльність «за оплату або прибуток» – це трудова діяльності, яка виконується в обмін на винагороду,
що виплачується у формі заробітної плати за відпрацьований час або виконану роботу або в формі прибутку,
отриманого від виробництва товарів або надання послуг, здійснених у рамках ринкових операцій. Враховується
винагорода в грошовій або натуральній формі незалежно від того, чи була вона фактично отримана чи ні,
винагорода може також включати в себе додаткові елементи доходу в грошовій або натуральній формі.
Зазначена винагорода може виплачуватися безпосередньо працівнику, який виконує роботу, або
опосередковано члену домашнього господарства або сім’ї [5].
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Резолюції 19-ї МКСП зі статистики праці визначає робоче місце як коло завдань і обов’язків, які
виконуються чи повинні бути виконані однією особою на користь однієї економічної одиниці. Особа може мати
одне або декілька робочих місць [5].
Слід зазначити, що багато показників якості зайнятості, в тому числі показники доходу і тривалості
робочого дня, пов’язаних із зайнятістю, повинні теоретично охоплювати всі робочі місця, якщо виходити з
перспективи зайнятої особи. Це є однією з рис, що відрізняють якість зайнятості від якості робочого місця. У
випадках зайнятості на кількох роботах застосовується критерій основного робочого місця, таким є місце з
найбільшою тривалістю робочого часу [4].
Якість зайнятості – це широке поняття, ширше ніж нещасні випадки на виробництві, професійні
захворювання та ризики, це результат поєднання сукупності умов праці та впливу множини соціокультурних
факторів. Організації та працівники потребують різноманітних ресурсів для забезпечення здоров’я та
добробуту на робочому місці, таких як якість організації праці та організаційна культура [6, 8].
В ході аналізу умов праці велика увага зазвичай приділяється фізичним ризикам, як найбільш
помітним, однак, для вирішення нагальних проблем життєдіяльності суспільства на сучасному етапі розвитку
психосоціальні ризики зайнятості отримують все більшу увагу, аніж небезпека для здоров’я на робочому місці.
Обстеження умов праці, моніторинг якості роботи та зайнятості в країнах Європи здійснює
Європейський фонд поліпшення умов життя та праці (Eurofound) – агенція Європейського Союзу, завданням
якого є надання знань для сприяння розробці кращої політики у сфері соціальної роботи, зайнятості та праці,
плануванню та проектуванню кращих умов життя та праці в Європі [1].
Роль Eurofound полягає у наданні інформації, порад та передового досвіду – щодо умов праці та
сталого розвитку, виробничих відносин, зміни ринку праці та якості життя, а також життєдіяльності та
громадських послуг – для ключових учасників у сфері соціальної політики ЄС на основі порівняльної
інформації, досліджень і аналізу.
Якість зайнятості може мати важливе значення в країнах, які стикаються з проблемою старіння
трудових ресурсів, оскільки вона є одним з ключових чинників підвищення сталості занятості.
З урахуванням поширеності в країнах світу явища зайнятості на кількох роботах, національні
статистичні організації країн можуть прийняти рішення зосередити увагу на основному робочому місці з метою
розрахунку показників якості зайнятості. Рекомендується подавати інформацію про додаткову роботу в разі
необхідності. При цьому країни повинні враховувати те, що більш докладна інформація, як правило, буде бути
в наявності по основній роботі.
У тому випадку, якщо інформація може надаватися як за основною, так і додатковою роботою, її слід
надавати з деталізацією по основній і додатковій роботі (наприклад, винагороду і тривалість робочого часу) для
того, щоб не обмежувати можливості аналізу.
Систему статистичних показників оцінювання якості зайнятості доцільно сформувати за такими
групами [6, 8]:
– тривалість робочого часу і поєднання трудової діяльності та особистого життя;
– безпека і етика зайнятості;
– доход і пільги від зайнятості;
– стабільність зайнятості та соціальний захист;
– соціальний діалог;
– відносини, пов’язані з зайнятістю, і трудова мотивація;
– підвищення кваліфікації та професійне навчання.
Статистична основа для вимірювання якості зайнятості має спиратися на такі принципи.
Перший принцип стосується організації груп, підгруп і показників якості зайнятості з використанням
відкритості і логічної структури їх побудови.
Другий принцип передбачає забезпечення вимірювання якості зайнятості осіб в розбивці за віком,
видом економічної діяльності, професійними групами або статусом у зайнятості за показниками, використання
яких підтверджується емпіричними дослідженнями і досвідом країн. У багатьох країнах становище в області
зайнятості характеризується значними відмінностями в залежності від демографічних і соціальних груп
населення, так само як і в регіональному (міжнаціональному) розрізі.
Групи, підгрупи і статистичні показники, розроблені для вимірювання якості зайнятості є досить
широкими, апробованими та обґрунтованими, щоб забезпечити їх необхідну адаптацію до національних умов.
Кожен показник якості зайнятості є достатньо важливим, принаймні для однієї групи країн, щоб виправдати
його розрахунок.
Третій принцип стосується практичності використання індикаторів та рекомендацій розроблення
простих показників, які можуть розраховуватися з використанням існуючих у багатьох країнах програм збору
даних, таких, наприклад, як перепис населення або обстеження домашніх господарств (обстеження робочої
сили). Він покликаний сприяти зручності використання, проте простий вибір даних, наявних за певний період,
не сприятиме розвитку статистики.
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Формування системи національної статистики якості зайнятості є технічно можливим рішенням, але
наявні дані не повинні зумовлювати вибір необхідних показників. Хоча розроблена статистична основа
покликана спиратися на існуючі джерела, але країнам, у разі необхідності, буде потрібно розглянути питання
про розширення сфери охоплення зібраних статистичних даних про якість зайнятості.
Четвертий принцип передбачає зв’язок показників якості зайнятості з існуючими міжнародними
стандартами, особливо стандартами, прийнятими МКСП.
Розробка показників має спиратися на використання міжнародних рекомендацій і керівних принципів
щодо класифікацій, концепцій, понять, методів і визначень, необхідних для їх розрахунку. Показники повинні
бути придатні для складання як національними статистичними управліннями (НСУ), так і іншими органами, що
займаються розробкою статистичних даних.
«Якісне» робоче середовище є ключовим чинником конкурентоспроможності країни, відіграє ключову
роль у забезпеченні сталої тривалої зайнятості для здорових та кваліфікованих працівників, сприяє досягненню
цілей «розумного», сталого та всеохоплюючого розвитку суспільства.
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ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ І СТИЛІСТИЧНИХ НОРМ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ
Мартиненко Ю.С., студ., Алексеєнко Н.М., к.ф.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Культура мовлення визначається дотриманням правил вживання унормованої мови, що є надто
важливою складовою у журналістській професії. До вмілого оратора, професіонала у своїй царині більше
довіри та глядацьких симпатій, що впливає на популярність телеканалу. Проте медійники часто нехтують
мовностилістичними нормами, зокрема лексико-стилістичними, що негативно впливає на мовну картину всієї
України, адже для глядача журналіст – взірець літературної вимови й слововживання. Тому дослідження цієї
теми є актуальним.
Культура мови – це проблема, що так чи інакше наявна в усякій національній спільноті і буває
предметом публічного обговорення та пильної уваги мовознавців, письменників, узагалі людей, небайдужих до
виражальних можливостей слова або до престижу своєї мови. Адже літературна мова в усіх народів
відрізняється від розмовної, «народної», і потребує постійного дбайливого догляду, культивування [1, с. 3]. На
жаль, мовні покручі та росіянізми побутують не тільки в щоденному спілкуванні українців, а й там, де,
здавалося б, місце відбірній, вишуканій мові: у пресі, на радіо, на телебаченні. Окрім цього, у мовленні
журналістів простежується просторічна лексика, англіцизми, молодіжний жаргон, особливо у розважальноінформаційних програмах.
Наше дослідження ґрунтується на спостереженні за мовленням тележурналістів як відомих
всеукраїнських телеканалів «1+1», «СТБ», «112 Україна», «Новий канал», «ZIK» так і регіональних «Лтава»,
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Одеська філія ПАТ «НСТУ», ТРК «Львів». Ми згрупували найпоширеніші види помилок телевідників: лексичні
та стилістичні, за підвидами:
Лексичні
Зазвичай більшість лексичних помилок пов’язують з білінгвізмом, через що мовці калькують слова з
російської, плутають значення слів, неправильно перекладають прийменники, дієприкметники активного стану
тощо.
- Повтори. Журналісти забувають використовувати все синонімічне багатство нашої мови, через що
повторюють слова: «…треба було [правильно] зробити так, щоб Джун [правильно] сидів…» (Єгор Гордєєв,
програма «Сніданок з 1+1», «1+1»). У першій частині речення можемо не вживати слово «правильно», задля
уникнення повтору. «Ми [сьогодні] будемо [сьогодні]» (Анатолій Мішин, програма «Тема дня», «Лтава»).
- Калькування з російської мови: [молочка] замість набіл [2; 9] (Олексій Душка, програма «Життя без
обману», «1+1»); увага [приділялась] замість «увагу звертали на» або «увагу надавали» [6, с. 324] (Ірина
Серьогова, «Час місцевий. Кременчук», «Лтава»); [Андрюша] (неукраїнська зменшено-пестлива форма імені
Андрій) слід казати Андрійко чи Андрійчик тощо, [благополуччя] замість добробут чи гаразди [4; 6, с. 313]
(Марина Корнійчук, «Час місцевий. Кременчук», «Лтава»); дв[у]х замість «двох» (Неля Шовкопляс, програма
«Сніданок з 1+1», «1+1»); [у минулому році], а слід вживати «торік» за мовною традицією [4; 6, с. 314] (Кирило
Кіреїв, програма «Факти», Одеська філія ПАТ «НСТУ»); [я трошки в шоці] замість «я шокована» [4], хто в цій
ситуації [правий] замість «має рацію» [9; 1, с. 148] (Надія Рогозіна, програма «Абзац!», «Новий канал»);
дівчині, [кОтрій] (неправильне наголошування) [7; 9] замість [котрій] слід вжити «якій» або «що» [9; 1, ст. 78]
(Анна Горбань, «Абзац!», «Новий канал»); [тим не менше] відповідниками якого є «а втім, проте, однак, попри
це» [6, с. 326] (Дмитро Фурдак, «ТСН», «1+1»); [в кінці кінців] замість «зрештою, врешті-решт, кінець кінцем»
[6, с. 314] (Сергій Притула, програма «Eurovision», «СТБ»). Телевідники забувають про вживання українського
«так» замість російського «да». Зустрічаємо цю помилку в мовленні Нелі Шовкопляс (програма «Сніданок з
1+1», «1+1»), Марічки Падалко (програма «Сніданок з 1+1», «1+1»), Катерини Павлюченко (програма «Дешево
та сердито», «Новий канал») тощо.
- При дослівному перекладі з російської на українську використовують активні дієприкметники
теперішнього часу, невластиві українській мові: [миючий засіб], а треба «мийний засіб» або «засіб для миття»
[4] (Олексій Душка, програма «Життя без обману», «1+1»); [подорожуючих] замість «подорожніх» або «ті, що
подорожують» [5, с. 117] (Віра Чиж, програма «Мандруємо вдома», «Лтава»); [зігріваючі] замість «зігрівальні»
[5, с. 115] (Анастасія Кошман, програма «Абзац!», «Новий канал»); [захоплююче дійство], а слід вживати
«захопливе дійство», [бажаючі] замість «охочі» або можна використати описову конструкцію «усі, що
бажають» [5, с. 115] (Олександра Демиденко, «Час місцевий. Кременчук», «Лтава»). Вживає [бажаючі], замість
охочі, і кореспондентка Христина Биковець, програма «112 хвилин», телеканал «112 Україна».
Стилістичні
- Порушення норм милозвучності: …отримали громадянство [у] Росії …[10, с. 101-102] (Сергій Гулюк,
«Студія 112», «112 Україна»); …коли [у] нас … [10, с. 101-102] (Андрій Цаплієнко, «ТСН. Тиждень», «1+1»);
згідно [з] законом [10, с. 105] (Віталій Гамадин, «Новини», ТРК «Львів»).
- Розмовна лексика: [щас] спрощений росіянізм від «сейчас» український відповідник якого слово
«зараз» (Неля Шовкопляс, програма «Сніданок з 1+1», «1+1»); [тинятися] [7] (Анастасія Кошман, «Абзац!»,
«Новий канал»); [грипують] [7] (Віта Євтушина, «Вікна-новини», «СТБ»); [по тєлєку] [11] (Олександр Педан,
програма «Дешево та сердито», «Новий канал»); на полювання за брендовими [лахами] [7] (Андрій Шабанов,
«Абзац!», «Новий канал»); [хильнути] [7] (Надія Матвєєва, програма «Все буде добре», «СТБ»); [гатили] [7]
(Анна Нитченко, «Перші про головне. Ранок», «ZIK»); [сплавляти бормотуху] – просторічна лексика [11]
(Михайло Шаманов, програма «Абзац!», «Новий канал»).
- Англіцизми на кшталт [вау!] (Христина Биковець, програма «112 хвилин», телеканал «112 Україна»),
які слід замінити питомо українською лексикою, наприклад, «Овва!», «Ого!»; [реселлери] (Андрій Шабанов,
«Абзац!», «Новий канал»).
- Молодіжний сленг: [круто!] (Христина Биковець, програма «112 хвилин», телеканал «112 Україна»);
[клас!] (Катерина Павлюченко та Олександр Педан, програма «Дешево та сердито», «Новий канал»); [крутяк]
(Надія Рогозіна, програма «Абзац!», «Новий канал»).
- Жаргонна лексика: [лупашити], що означає «бити», але в згрубілій формі (Алла Мазур, «ТСН»,
«1+1»); [копи] американський сленг, що означає «поліціянт» в згрубілій формі [12] (Руслан Шклярук,
«Новини», ТРК «Львів»). Подекуди трапляється й лексика кримінального жаргону : росіянізми [короче]; [не
канает] – не годиться, не підходить [8] (Анастасія Кошман, «Абзац!», «Новий канал»).
Досліджуючи мовлення у телевізійній сфері, можемо стверджувати, що вітчизняним медійникам, як
загальнонаціональних так і регіональних каналів, є ще куди прагнути. Природньо, що найбільше помилок
зустрічаємо саме під час стендапу, невимушеного коментування певної події, репортажу з місця подій та
впродовж живого мовлення «незавчених текстів», а найменше – у новинних сюжетах.
Аби покращити мовлення, працівникам мас-медіа слід якомога частіше використовувати рідну мову не
тільки на роботі, але і в повсякденні. За словниками перевіряти слововживання, орфографію, акцентуаційні
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норми тощо. За порадою звертатися до праць авторитетних мовознавців: «Як ми говоримо» Б. АнтоненкаДавидовича [5], «Словник мовних покручів» О. Тихого [3], «Культура слова: Мовностилістичні поради» О.
Пономарева [1], «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» І. Фаріон [6], «Пошук українського слова, або
боротьба за національне «я» С. Караванського [4]. Усі ці праці покликані дбати про чистоту української мови,
викорінюючи граматичні й лексичні помилки, демонструючи правильність вживання та розрізнення слів.
Тільки клопітка, щоденна праця над самовдосконаленням – запорука успіху, а професіоналізм журналіста – це
вдячність та довіра глядачів.
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ПІДХОДИ ДО ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Михайлик Ю. О., магістрант, Чрділелі Т.В., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В наш час особливий інтерес лінгвістів, зокрема термінологів, привертає область юриспруденції, що
обумовлено значним розвитком контактів країн саме у цій сфері діяльності. Юриспруденція грає велику роль і
займає особливе місце в житті сучасного суспільства. Юридична термінологія завжди обумовлена тією чи
іншою правовою системою, яка послуговується своєю терміносистемою, і відображає її основні правові норми,
оскільки юридичні норми не можуть існувати інакше, як в певних мовних формах [3].
Термінологічні труднощі є одним з основних типів труднощів у юридичному перекладі. Більшість
труднощів перекладу термінів пов’язані з проблемами передачі змісту, що позначають правові поняття, відсутні
в правовій системі мови перекладу. При цьому може не збігатися правовий зміст навіть таких термінів, які
прийнято вважати аналогами. Відсутність збігу між поняттями і навіть між прийнятими там і тут правовими
категоріями є однією з найбільших труднощів навіть і для юриста, який проводить порівняння різних правових
систем [1], не говорячи вже про перекладача, який не є спеціалістом у цій галузі. Взагалі для терміна
характерна однозначність і незалежність від контексту. Однак термінологічна реальність розходиться з теорією,
що особливо стосується юридичних термінів, які характеризуються багатозначністю (в межах однієї
термінологічної системи) і контекстуальної обумовленістю. Такий фактор значно ускладнює переклад. Крім
багатозначних термінів, до труднощів в перекладі призводять такі явища, як синонімія термінів і міжмовна
паронімія. Під останньою розуміють наявність у мові оригіналу і мові перекладу термінів, що мають подібне
зовнішнє оформлення в силу свого інтернаціонального характеру, однак обсяги понять таких термінів можуть
повністю або частково не збігатися. Крім того, особливої уваги вимагає переклад юридичних термінів, які
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функціонують не тільки в текстах офіційно-ділового стилю, а й художнього та публіцистичного стилю.
Семантико-стилістичні аспекти перекладу також слід враховувати при роботі з юридичною термінологією.
На нашу думку, для перекладу юридичних термінів, по-перше, слід встановити значення вихідного
терміна в мові джерелі; по-друге, після зіставлення двох правових систем, необхідно підібрати в мові переклад
термін з аналогічним змістом (тобто еквівалент). Якщо відповідного еквівалента не знайшлося, В. А. Іконнікова
пропонує наступні способи перекладу: 1. Правовий аналіз, кваліфікація поняття і підбір аналогічного терміну
українського права: наприклад, термін ex parte («односторонній») в протиставленні з терміном adversary
proceeding (s) («позовне провадження») означає «справа окремого провадження (без відповідача)». 2. Описовий
переклад термінів: Bail Court – процесуальний суд (у Великій Британії – допоміжна інстанція при суді
королівської лави, що займалася вирішенням процесуальних питань). 3. Матеріальне запозичення іншомовного
терміна шляхом транслітерації або транскрибування, яке супроводжується поясненням: solicitor – англ.
соліситор (представник одного з двох видів практикуючих юристів, який веде збір матеріалів, необхідних для
пред’явлення в суді і вирішує справи у досудовому порядку). 4. Семантичне калькування іншомовноого терміна
або термінологічного словосполучення: art and part – шотл. призвідник і посібник (злочину). 5. Дослівний
переклад термінологічних словосполучень: Department of Justice – міністерство юстиції (в США). 6. Переклад за
допомогою описового звороту: alien declarant – іноземець, що проживає в США, який подав заяву про
натуралізацію [2].
Отже, специфіка термінів визначає важливість їх точного застосування, яке полягає не у вживанні слів, а
в системності функціонування такого явища, як право. Саме системність порушується при неправильному,
неадекватному внесенні в текст сторонніх елементів (термінів), без врахування національно-правової специфіки
і первинного функціонування. Уникнути подібних помилок здатний лише фахівець, що володіє достатніми
знаннями не тільки в галузі лінгвістики і теорії перекладу, а й в області права.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ
Семенова О., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Інтернет як нове комунікативне середовище стрімко розвивається, відповідно, виникає необхідність
досліджувати й описувати явища, процеси та закономірності його існування і функціонування. З огляду на це, в
останні роки з’являються лінгвістичні праці, в яких значна увага приділяється Інтернет-дискурсу. У
лінгвістичних розвідках на сучасному етапі можна виділити різні підходи до дослідження Інтернет-дискурсу.
Комунікативно-прагматичні і функціональні особливості мови Інтернет-мережі досліджують О.М. Галичкіна,
О.І. Горошко, П.Є. Кондрашов, Л.Ю. Щипіцина, Т.В. Яхонтова, G. Barbatsis, S. Herring, R. Holt, A. Iskold, K.
Ryan; основні концепції впливу комп’ютерних та інформаційних технологій на мову представлені в роботах
М.Б. Бергельсона, А.Є. Войскунского, Л.Ю. Іванова, N.S. Baron, D. Crystal, C. Thurlow, A. Weatherall; взаємодія
усного й писемного мовлення в Інтернет-комунікації стала об’єктом дослідженнь для М.Б. Бергельсона, А.Є.
Войскунского, Л.Ю. Іванова, С.О. Лисенка, Г.М. Трофимова. З розвитком інформаційних технологій
відбувається частковий перехід від традиційних способів спілкування до нових і прогресивних – соціальних
мереж, що приходять на зміну звичним практикам спілкування.
Посилаючись на доробки О.М. Галичкіної, К.В. Варламової [1; 2] Інтернет-дискурс розглядається як
комунікативне середовище, що створюється в мережі Інтернет електронними засобами передачі даних, як текст,
що побутує в Інтернет-системі; він не має часових, просторових, гендерних, расових обмежень та здатен
впливати на свідомість потенційного адресата з метою досягнення цілей адресанта, а також відображає
суб’єктивно-особистісну авторську позицію, змодельовану з врахуванням психологічних, лінгвістичних та
технологічних факторів. Своєрідність Інтернет-дискурсу проявляється не лише в його структурі та специфічних
рисах, але й на різних рівнях мовної системи.
Оскільки англійська мова домінує в Інтернет, то її в першу чергу досліджують як мову Інтернетспілкування, послуговуючись цим В.М. Лейчик, О.М. Галичкіна [2; 3] виділяють феномен Інтернет-англійська
мова, яка формується особливими потребами Інтернет-комунікації, тому вона характеризується інноваціями і
розповсюдженням та має наступні характеристики: креативність та стислість. Оскільки Інтернет-англійська
використовується для миттєвого зв’язку, тому повідомлення повинно бути коротким і стислим для зручності
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спілкування користувачів, це в основному показано вживанням вербальних і невербальних елементів в
Інтернет-дискурсі. До невербальних засобів відносяться смайлики, цифрова варіація, а до вербальних –
скорочення, але ми не можемо розглядати скорочення, не враховуючи невербальні засоби.
Для того, щоб виділити основні види Інтернет-скорочень, варто звернути увагу на класифікації
скорочень В.Б. Борисова, В.М. Лейчика, А.А. Іоніна [3; 4] скорочення поділяються за способом реалізації у
мовленні, вони в свою чергу поділяються на графічні та лексичні, за ступенем мотивованості, за структурою, за
способом утворення, за формою вживання, а також за способом скорочення.
Аналіз 60 смс-діалогів з соціальної мережі Facebook дав можливість виділити основні мовні та
мовленнєві форми даної форми спілкування та уточнити домінуючі форми скороченнь:
24 акроніми – послідовність звуків, позначених початковими літерами, які читаються як звичайне
слово: ASAP (as soon as possible), FYI (for your information);
21 фонетичні абревіації – у котрих семантика об’єкта, чия назва скорочується, закладена в самій формі:
(See you later), 2DAY (Today);
8 апокопи – відсікання кінцевої частини слова: ad ← advertisement (реклама), doc ← doctor (лікар);
5 аферези – відсікання початкової частини слова: phone ← telephone (телефон), zine ← magazine
(журнал);
3 синикопи – вилучення центральної частини слова, скорочені слова, які зазнають граматичної флексії:
specs ← spectacles (окуляри), maths – mathematics (математика);
2 змішані усічення – відсікання початкової та кінцевої частини: flu ← influenza (грип), fridge ←
refrigerator (холодильник);
1 ініціалізм – представлений початковими буквами скорочуваних компонентів словосполучень чи
складних слів: DVP (delivery versus payment).
Отже, дослідження Інтернет-дискурсу являється актуальним, зважаючи на те, що в Інтернеті
реалізуються
різні
види спілкування:
формальне (бізнес листування, онлайнспівбесіда, інтерв’ю, відеорезюме) та неформальне спілкування в чатах, соціальних мережах, флуд, флем,
реклама). В Інтернет-дискурсі відбувається збагачення англійської мови неологізмами та різноплановими
скороченнями. Оскільки скорочення постійно зміються, змінюється їх значення в контексті, а також вживається
велика кількість полісемічних скорочень, лише знання усіх тонкощів Інтеренет-спілкування та Інтернетскорочень дасть можливість перекладачу зробити адекватний переклад. В подальшому планується дослідити
наявність українських Інтернет-скорочень, використання їх для досягнення адекватного перекладу, а також
прийоми адекватного відтворення цих скорочень українською мовою.
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АНАЛІЗ ПОЛІСЕМІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ НА ПРИКЛАДІ ДІЄСЛОВА GET
Цебрієнко В. В., студ., Кожемяченко Н. В., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В системі європейських мов явище полісемії являється мовною універсалією. Базується вона на
асиметричності мовного знака і відображає принцип економії формальних засобів при передачі максимального
смислового обсягу. Опис полісемії одиниць лексикону (і в першу чергу слів) являє собою одне з найбільш
складних завдань лексичної семантики. У лінгвістиці кінця ХХ – початку ХХІ ст. проблему окремого значення
характеризували з різних точок зору, зокрема, А.А. Авдєєв розглядає проблеми полісемії у її відношенні з
еврисемією, М.М. Боярська визначає методи вивчення полісемії у сучасній англійській мові, К.І. Малютіна
диференціює полісемію на рівні мови та мовлення, В.В. Виноградов окреслює основні типи лексичних значень
слова. Незважаючи на те, що на даному етапі розвитку лінгвістичних досліджень існують ґрунтовні наукові
праці присвячені полісемії, це явище досі викликає інтерес мовознавців і являється перспективною базою для
подальших досліджень.
Англійська мова, як аналітична, схильна до економії мовних засобів, тому в ній полісемія проявляється
набагато сильніше ніж в синтетичній українській мові. Саме полісемічність слів є найпоширенішою причиною
перекладацьких помилок, безглуздих трактувань і нерозуміння при особистому спілкуванні. Не носіям мови
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часто вкрай складно підібрати правильне значення слова для певного контексту. Тому вивчення явища
полісемії англійської мови необхідне для набуття професійної мовної компетенції. Найбільш полісемічними в
англійській мові являються дієслова. За кількістю значень одним із лідерів серед англійських дієслів являється
дієслово GET. Дані словника Мюллера показують, що смислове дієслово GET без має 20 значень, а такі
електронні словники як MULTITRАN, ABBYY lingva та ACADEMIC дають більше 50 значень для даного
дієслова. Тому, основний аналіз мовного матеріалу було зосереджено на виявленні полісемії англійського
дієслова GET. Матеріалом для дослідження слугували англомовні романи Агата Крісті «Готель Бертрам»,
Джек Лондон «Поклик предків», Джером Клапка Джером «Троє в одному човні (якщо не рахувати собаки)».
Полісемічне дієслово GET в проаналізованих нами текстах вживається:
Без постпозитива. На прикладі роману Агата Крісті «Готель Бертрам» та Джек Лондон «Поклик
предків», ми визначали частоту вживання та значення в яких реалізує себе смислове дієслово GET.
Проаналізувавши роман Агати Крісті «Готель Бертрам», слід відзначити, що в ньому дієслово GET вживається
134 рази. У значенні «отримувати» зустрічається 35 разів або 26,1%, «бути зобов’язаним, мусити щось
зробити» – 27 разів або 20,2% , «мати, володіти» – 25 разів або 18,6%, «увійти, повернути куди–небудь» – 10
разів або 7,2% з усіх випадків. У романі Джека Лондона «Поклик предків» дієслово GET вживається 30 разів.
Найчастіше вживається в значеннях «вставати, підніматися» – 6 разів або 18,1% і «отримувати» – 5 разів або
15,2% з усіх випадків. Було з’ясовано, що найчастіше дієслово GET вживалося в значенні «отримувати» –
15,2% у романі Джека Лондона «Поклик предків» та 26,1% в Агати Крісті «Готель Бертрам». Таким чином
контекст на рівні речення часто дає змогу зрозуміти, яке із значень полісемічного дієслова реалізувалося в тому
чи іншому випадку. Однак, мікроконтексту на рівні речення іноді недостатньо для зняття полісемії та існує
необхідність звертатися до макроконтексту.
Із постпозитивом. Якщо за дієсловом GET слідує поспозитив, то ми розглядаємо його як фразове
дієслово. В випадку із фразовими дієсловами саме постпозитив являється ключем до розуміння полісемії. З
дієсловом GET можуть вживатися такі постпозитиви: about, around, back, down, in, into, off, on, out, over, to та ін.
В тексті роману Агата Крісті «Готель Бертрам» дієслово GET, як частина фразового дієслова реалізується 19
разів. Серед них: get to – 5 разів, або 25% усіх випадків, get on та get out – по 3 рази, що відповідає 15%, get over
– 2 рази або 10%, а такі фразові дієслова як get about, get around, get back, get down, get in, get into вживаються
по 1 разу, на них припадає по 5% з усіх випадків вживання. В романі Джека Лондон «Поклик предків», фразові
дієслова з GET зустрічаються 21 раз. Найчастіше зустрічається get up – 8 разів, або 38% усіх випадків, get out –
5 разів, або 23%, інші фразові дієслова, такі як get on, get off, get rid of, get started, get under, get between, get well
зустрічаються по 1 разу, що становить 4% усіх випадків вживання фразових дієслів з GET. Найуживанішими
серед фразових дієслів проаналізованих творів являється get out, яке вживається 8 разів, або 20% з усіх
випадків, та дієслово get up, яке має аналогічні показники. З вищезазначеного слідує, що в англійській мові
фразові дієслова зустрічаються часто і мають чітку функцію – вони допомагають виразити думку більш точно
та влучно, передати ті аспекти і відтінки значень, які не в змозі передати просте дієслово. З одного боку, не
носіям мови складно відчути тонкощі вживання фразових дієслів, правильно зрозуміти чи відтворити їх у
мовленні. Проте, з іншого боку, таке мінімальне поєднання як фразове дієслово значно звужує можливу
кількість значень дієслова, а отже і обмежує його полісемію.
В різних граматичних функціях. Функція, яку слово виконує у реченні впливає і на його значення. В
таких випадках пошук встановлення актуалізованого варіанту відбувається на рівні речення. На основі тексту
роману Джером Клапка Джером «Троє в одному човні (якщо не рахувати собаки)» ми встановили, що дієслово
GET може виконувати різні граматичні функції. По – перше, виступати дієсловом – зв’язкою, як у фразі he got
uppish, де воно заміняє become. По – друге, брати учать у творенні наказового способу, як у фразі don’t get lost!
По – третє, мати модальне значення, коли заміняє собою модальні дієслова, такі як should, must, let’s Now then,
you girls, – said our friend Bow to them, cheerily, after it was all over, – come along, you’ve got to wash up! По–
четверте, утворювати пасивні конструкції з негативним відтінком it got stolen last night. Як бачимо з наведених
прикладів, в них значення дієслова GET визначається беручи до уваги виключно його граматичну функцію.
Отже, часто декодувати семантику полісемічного дієслова можна тільки завдяки контексту, адже
словники не завжди встигають фіксувати мовні зміни. Крім того, вони не враховують всіх можливих
контекстів, мовного оточення лексеми чи екстралінгвістичних чинників. Дослідження полісемії у контекстах
художніх творів являється перспективним напрямком. На матеріалі творів літератури можна простежити і
зафіксувати випадки ідентичного значення та розходження в значенні слова в умовах широкого контексту.
Таким чином нові описані значення упорядковуються в словниках, що значно спрощує пошук варіативних
відповідників при перекладі та допомагає класифікувати полісемічну лексику.
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ ТА ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Шуліка І. А., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасні процеси глобалізації та інформатизації активно впливають на всі сфери життєдіяльності
суспільства. Докорінні зміни на ринку праці продиктовані необхідністю оновлення професійних стандартів до
відповідного рівня розвитку новітніх технологій. Гостро постає питання про підвищення медіа-грамотності
працівників бібліотек, яке нерозривно пов’язане з процесом масової інтернетизації населення. При цьому
функціональні обов’язки журналіста у сучасних умовах медіа-конвергенції значною мірою направлені на
пошук та обробку актуальної інформації серед її значного масиву. Тому актуальним є дослідження процесів
трансформації професій бібліотекаря та журналіста на сучасному етапі, а також перспектив їх об’єднання.
Дане дослідження має на меті показати основні тенденції трансформації фахової діяльності
бібліотекаря та журналіста, а також дослідити перспективу інтеграції цих професій.
Загальносвітові тенденції інформатизації суспільства вимагають від сучасного фахівця постійного
підвищення технічної та технологічної кваліфікації, вирішення нових завдань, оволодіння новими функціями та
здатністю швидко адаптуватися до нових умов. Інтеграція професій, що обумовлена потребами суспільства, має
на меті забезпечити роботодавців кваліфікованими робітниками.
Ріжко Р. Л. у своїй статті «Формування іміджу сучасної бібліотеки: бібліотечна журналістика»
наголошує на важливості бібліотечної журналістики як нового напряму діяльності в системі масової
комунікації, при цьому, стверджує, що активне використання бібліотеками новітніх каналів, форм, засобів
і технологій масової комунікації створює необхідні передумови для цього [1. с, 259].
Наразі в Україні вже впроваджується практика організації навчання бібліотекарів основам
журналістської майстерності. Першим таким навчально-інноваційним проектом є «Школа бібліотечного
журналіста», створена на базі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Головним
завданням Школи керівники відзначають засвоєння учасниками методів, прийомів, засобів журналістської
діяльності та отримання практичних навичок. Особливу увагу організатори проекту приділяють специфіці
жанрів журналістики в електронному середовищі, використанню інтернет-сервісів та каналам для формування
власних бібліотечних ЗМІ.
Не зважаючи на те, що бібліотечна журналістика як навчальна дисципліна нині ще не викладається в
курсі підготовки майбутніх бібліотекарів (бакалаврів, спеціалістів, магістрів), цей напрям активно розвивається
на теренах України, підтвердженням цього є набір до Шостої всеукраїнської школи бібліотечного журналіста,
що відбудеться у квітні 2018-го року, тобто попит на даний напрям з кожним роком викликає все більшу
зацікавленість у фахівців [4].
Поряд з процесом інтеграції бібліотечної справи у ЗМК, відбувається поступова трансформація
окремих кадрів конвергентної редакції у напрямку звуження функціональних обов’язків від власне
журналістських до обов’язків бібліотечного фахівця. Важливим є наголосити на тому, що у конвергентній
редакції відбувається об’єднання різних інформаційних каналів в єдину творчу редакцію, в якій досягається
максимальна синергія всіх ЗМІ [3].
О. Хоменка, авторка проекту «Редакторський портал» виокремлює виділяє п’ять ролей для фахівців
конвергентному ньюзруму, серед них – архіваріус та бібліотекар, тобто спеціалісти які відповідають за
бекграунд (інформаційне тло для суспільно важливої новини), займаються пошуком інформації в архівах
і базах даних []. У такому разі, фахівець-журналіст переймає роль фахівця-бібліотекаря.
А. Брунс з Квінслендського університету технологій в Австралії, дослідивши сучасні тенденції медіапростору, зробив висновки про те, що системі Інтернет-ЗМІ більше знадобляться навички спеціалістівбібліотекарів, аніж журналістів, оскільки в Інтернеті важливим є пошук надійної інформації за темою та
спрямування її до читача [2].
Як бачимо, наразі спостерігається тенденція до укрупнення професійної діяльності у галузях
бібліотечної справи та журналістики. Ці дві професії тісно співіснують у сучасному медіа-просторі, при цьому
на їх перетині формуються нові напрями діяльності: бібліотечний журналіст, архіваріус, бібліотекар ньюзруму.
Як показують дослідження, у майбутньому ця тенденція буде тільки підсилюватися, тож, імовірно, з плином
часу можна буде очікувати створення нової навчальної дисципліни, що відповідатиме вимогам тогочасного
медіа-простору. Тож інтеграція професій обумовить високу якість підготовки кваліфікованого фахівця,
здатного легко адаптуватись у процесі динамічних змін до вирішення нестандартних ситуацій та мобільності у
професійній діяльності.
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ПСИХОЛІНГВІСТИКА, СОЦІОЛІНГВІСТИКА ТА КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ
НАПРЯМИ МОВОЗНАВСТВА
Єгорченко І.О., студ., Скоробогатова Т.І., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сучасний стан мовознавства вимагає переосмислення різноманітних проблем як тих, що вже давно
відомі, так і тих, які актуальні сьогодні. У сучасному світі люди намагаються глибше пізнати свій національний
характер, культуру, мову, менталітет, тому велику увагу приділяють таким напрямам як психолінгвістика,
соціолінгвістика та когнітивна лінгвістика. Саме цим і зумовлена актуальність обраної теми.
Психологія як наука про закономірності та форми психічної діяльності та лінгвістика поєднали свої
зусилля у пізнанні мови, оскільки вона теж належить до психічної діяльності. Психологічний напрям у
мовознавстві виник у XX столітті. Започаткували його німецький лінгвіст Гейман Штейнталь (18231899) та
вітчизняний мовознавець Олександр Потебня. Психологічні аспекти мови та мовленнєвої діяльності розглядали
у своїх працях інші вчені, зокрема російський психолог Лев Виготський у книзі «Мышление и речь».
Психолінгвістика сформувалась як окремий напрям мовознавства у 50-60 роки XX століття. Вона визначає
процеси породження, формулювання звукового вираження і сприйняття мовлення. Цей напрям мовознавства
займається також дослідженням впливу мислення, всієї психічної діяльності людини на мовлення, а також
впливу мовлення на психічну діяльність загалом і мислення зокрема [3].
Представниками психолінгвістичного напряму є американські мовознавці Ч. Осгуд, Д. Грінберг,
російські психологи та лінгвісти О. Лурія, О. Леонтьєв, українські мовознавці М. Муравицька, В. Левицький, В.
Волков.
Соціолінгвістику як напрям мовознавства, що вивчає суспільну зумовленість виникнення,
функціонування, розвиток мови, механізм взаємодії мови і суспільства розробляли французькі мовознавці
Антуан Мейє та Жозеф Вандрієс. Продовжили розвиток соціолінгвістики у XX ст. російський лінгвіст Р. Шер
книгою «Язык и общество», російські мовознавці Є. Поліванов, Б. Ларін, В. Виноградов, українські лінгвісти О.
Мельничук, В. Русанівський, О. Тараненко.
Основними досягненнями соціолінгвістики кінця XX  початку XXI ст. є розробка вчення про мовний
стан і мовні ситуації. Нині в Україні проблеми соціолінгвістики особливо актуальні, оскільки необхідно вжити
дійові заходи для збереження української мови, яка має статус державної.
У другій половині XX ст. лінгвісти почали активно вивчати зв'язок мови з ментальною діяльністю
людини, що стало основною когнітивної лінгвістики. Представниками цього напряму стали американські
мовознавці Д. Лакофф, В.Чейф, а також російські лінгвісти Ю. Степанов, Н. Арутюнова. В Україні когнітивною
лінгвістикою займаються С. Жаботинська, О. Саліванова, О. Воробйова, Т. Ковалевська. Предметом
дослідження когнітивної лінгвістики є когніція (лат. cognitio  пізнавання)  процес і результат ментальної
діяльності людини. Когнітивна лінгвістика вивчає особливості репрезентації і збереження знань у ментальному
лексиконі, тобто в мові мозку, у свідомості людини, а також їх вербалізування  використання у процесі
мовлення [1].
Отже, визначивши основні положення таких напрямів мовознавства, як психолінгвістика,
соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, можна зробити висновок, що вони є одним з найбільш перспективних
напрямів мовознавства, оскільки дають змогу глибоко пізнати існування, організацію мови в людській
свідомості, конкретні механізми породження актів мовлення і всі етапи роботи цих механізмів. Вони також
розглядають особливості мовної системи окремого народу, пов'язані не лише з його культурою, а ще й
психічним складом, характером і ментальністю певного етносу.
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ДОСВІД РОБОТИ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Зінченко А. О., студ., Маслак В. І., д.і.н., проф.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В наш час, коли в державі активно працює реформа децентралізації, питання щодо впровадження та
організації роботи центрів надання адміністративних послуг, стає надзвичайно актуальним. Декілька років
тому, неможливо було навіть уявити, що органи місцевого самоврядування та громади, зможуть самостійно
розпоряджатися бюджетом й коштами, а також вирішувати питання, які стосуються їх міста, району або
селища. З моменту ухвалення реформи про децентралізацію на органи місцевого самоврядування було
покладено ряд важливих завдань, одним з яких було створення зручних та доступних умов для отримання
громадянами адміністративних послуг.
У 2013 році після прийняття Закону України «Про адміністративні послуги», по всій території України
починають створюватися Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). 20 грудня 2013 року Кабінетом
Міністрів України було видано постанову «Примірне положення про центр надання адміністративних послуг» у
якому чітко визначено мету, завдання та сферу діяльності даної установи.
У статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» дано визначення поняттю «центр
адміністративних послуг» - це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної
адміністрації або органу місцевого самоврядування, в якому надаються адміністративні послуги через
адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг [2, Ст. 13].
2 березня 2015 року у м. Кременчуці було створено ЦНАП Кременчуцькою міською радою Полтавської
області як її виконавчий орган з метою забезпечення доступності та спрощення одержання адміністративних
послуг під час їх надання відповідно до Конституції та законодавства України та надано статус окремої
юридичної особи.
Одним із важливих напрямків діяльності ЦНАП є створення зручних та доступних умов спілкування
громади міста з владою. Створення даного органу призвело до позитивних змін:
- більшість адміністративних послуг надавались в одному місці(централізовано), що значно скорочувало
час громадян для вирішення тих або інших питань;
- організація надання адміністративних послуг здійснювалась у найкоротший строк та за мінімальної
кількості відвідувань;
- надання громадянам вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання
адміністративних послуг;
- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг тощо.
Варто відзначити, що за період функціонування ЦНАП (2015-2018 роки) спостерігається позитивна
динаміка, яка не може не тішити. Так, наприклад, протягом 2015 року ЦНАП обслугував понад 76 тис.
громадян, у 2016 році даний показник зріс приблизно на 40% , кількість обслуговуваних громадян сягнула 130
тис., у 2017 році - 195 тис. громадян.
Кременчуцький ЦНАП має свій сайт https://cnap-kremen.gov.ua/ на якому розміщено багато корисної
інформації з якою можуть ознайомлюватись користувачі, а також сторінку у соціальній мережі Facebook
https://www.facebook.com/kremencnap/, на якій публікуються останні новини, звіти. Сайт Кременчуцького
ЦНАПу надзвичайно зручний та доступний. Навіть недосвідчений користувач з легкістю зможе скористуватися
доступними сервісами. На сайті доступна вся інформація щодо режиму роботи, контактів, переліку послуг
тощо. Для полегшення пошуку необхідної послуги їх розділення візуалізовано за напрямками. Окремо виділені
послуги, що можна отримати он-лайн та доступні загальнодержавні он-лайн послуги. Кременчуцький ЦНАП
підключений до волонтерського порталу надання державних послуг www.igov.org.ua, головною метою якого є
боротьба з корупцією в Україні та вдосконалення бізнес-процесів у державних органах країни.
На сьогоднішній день через ЦНАП можна здійснити 184 адміністративні послуги, з них понад 70
послуг можна замовити он-лайн.
Необхідно зазначити, що Кременчук став другим містом в Україні, в якому почали видаватися IDпаспорти через ЦНАП. За минулий 2017 рік був значно розширений спектр надання адміністративних послуг,
впроваджені додаткові консультативні послуги для населення, розширились функціональні можливості сайту, а
також було створено зону для самообслуговування з метою підвищення рівня обізнаності громадян щодо
існуючих електронних серверів та механізмів їх використання.
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20 липня 2017 року заступник голови правління неурядової аналітичної організації «Центр досліджень
місцевого самоврядування» Ігор Бригілевич, моніторив роботу ЦНАПу. Експертом детально вивчено та
проаналізовано діяльність кременчуцького ЦНАП, зокрема на відповідність вимогам Закону України «Про
адміністративні послуги» та концепції «універсаму послуг». Результат оцінювання – 879 балів із 1000
можливих. Як висновок, ЦНАП у м. Кременчуці ввійшов у трійку кращих.
Наприкінці 2017 року на відкритому заході, міський голова міста Кременчука Малецький Віталій
Олексійович, підсумовуючи результати роботи міста за рік, прозвітував перед громадою про досягнення
ЦНАПу. Він зауважив, що робота ЦНАП позитивно впливає на фінансовий стан міста. Так, наприклад, за
надання адміністративних послуг у 2017 році до міського бюджету надійшло 12 168 600 грн. З них приблизно
15%, а це понад 1 825 300 грн., надійшло від жителів з інших регіонів.
Отже, створення ЦНАП по території України призвело до позитивних змін у сфері надання
адміністративних послуг. Підвищилась якість та ефективність надання послуг, а також зменшився рівень
корупції в даній сфері.
ЦНАП у м. Кременчуці постійно розвивається та удосконалює свою роботу. Останнім часом,
головними напрямками розвитку Кременчуцького ЦНАП є: автоматизація процесів надання послуг шляхом
створення власних програмних продуктів; переведення максимальної кількості адміністративних послуг у еформат; відкриття територіальних підрозділів ЦНАП на території міста. За роки його функціонування було
значно розширено перелік надання адміністративних послуг, удосконалюються та спрощуються механізми
надання послуг. ЦНАП працює відкрито та прозоро, що не може не тішити.
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КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ НАТАЛІЇ ЮЗЕФОВИЧ
Карлик К. І., студ., Ігнатьєва В. В., асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Життєдіяльність суспільства складається з багатьох площин. Які є рівнозначними для повноцінного
розвитку особистості. Творча самореалізація є однією із важливих складових, які забезпечують гармонійний
розвиток людини. Тому поряд із закладами адміністративного і промислового призначення не менш
необхідними у населеному пункті є заклади культурного збагачення населення. До них відносяться виставкові
зали, театри, музеї. Одним із визначних культурних місць Кременчука є картинна галерея імені Наталії
Юзефович.
Ця галерея є відомим на всю Полтавщину музеєм, у якому зберігається найбільша колекція робіт
визначної української художниці – Наталії Юзефович. Це єдина персональна галерея Кременчука.
Наталія Володимирівна Юзефович (10.06.1932 р - 26.09.2009 р) - Член Національної Спілки художників
України з 1961 року. Брала участь в більш ніж 70 виставках різного рангу, 10 з них - персональні. Також її
роботи знаходяться у Міністерстві культури і туризму України, Івано-Франківському, Тернопільському
краєзнавчих музеях, Полтавському художньому музеї та багатьох приватних колекціях України, Росії, США,
Канади, Німеччини, Італії, Франції. У 1971 році вже художниця переїхала до Кременчука і майже 40 років
віддала творчості в нашому місті. Високої майстерності художниця досягла у зображенні природи. Багато із її
майстерно виконаних пейзажів присвячені Кременчуку і його околицям. Хоч Наталія Володимирівна і не
народилася у Кременчуці, але вона, як ніхто інший уміла тонко відчути і зобразити на полотні приховану красу
природи Полтавщини.
Наталія Юзефович – майстер ліричного пейзажу, живописного натюрморту, неповторних портретів,
одна з найкращих колористів свого часу. Вона мала тверде переконання, що твори художника повинні мати
національні риси. Додавши до цього любов і розуміння народного мистецтва України, художниця знайшла для
свого стилю тільки їй властиве світовідчуття, яке дало її творам декоративність, багатство колористичних гам
та духовність. Твори художниці визнані народом і її ім’я відоме далеко за межами України.
Картинна галерея імені Наталії Юзефович розміщена на правому березі Кременчука, у передмісті
Крюкова. Даний музей був відкритий, ще за життя Наталії Юзефович. У 2002 році відома художниця
подарувала місту 175 своїх полотен, які відтоді зберігаються та експонуються у галереї її імені. У відкритій
експозиції представлено близько 40 живописних творів, написаних Наталією в різні періоди творчості.
Музей Наталії Юзефович є одним із центрів культурного життя Кременчука. Основними напрямками
роботи галереї є виставкова і культурно-освітня діяльність. Музей складається з трьох експозиційних залів, в
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двох з яких представлені роботи яскравої, самобутньої, української художниці. Це натюрморти, портрети,
ліричні пейзажі, сюжетні полотна.
Проте у картинній галереї експонуються не тільки картини Наталії Володимирівни, а й інших сучасних
митців міста Кременчука. Діяльність галереї спрямована на виявлення нових імен, на відродження і
популяризацію народного мистецтва і формування естетичних смаків населення. В середньому за рік проходить
6-8 виставок народних майстрів міста Кременчука. Також в галереї проводяться тематичні виставки робіт, учнів
художніх шкіл та гуртків.
Таким чином галерея сприяє розвитку дитячої художньої творчості, розкриттю творчої
індивідуальності дітей. Важливою ділянкою роботи є екскурсійне обслуговування відвідувачів. В рамках
виставок, що проходять в галереї, для учнів і студентів міста проводяться лекції, зустрічі з художниками,
майстер-класи. Отже, картинна галерея імені Наталії Юзефович важливий культурний об кт міського значення.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ
Медведєва Ю. В., студ., Некос А. Н, д-р. геогр. наук, проф.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Сироватіна Н. Л. студ., Солошич І. О., канд. пед. наук, доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сучасному етапі перед системою вищої освіти України постає ряд викликів, обумовлених
необхідністю адаптації до стрімких науково-технічних і соціальних трансформацій, інтеграцією країни до
європейського освітньо-культурного простору. Серед нагальних проблем у «Національній стратегії розвитку
освіти на 2012-2021роки», зокрема, виділено повільне здійснення інформатизації системи освіти, впровадження
у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій. Особливої уваги
проблема набуває при підготовці майбутніх фахівців-екологів з огляду на необхідність роботи у системі
глобального моніторингу, безперервного відстеження зміни енергетичних і матеріальних потоків екосистем,
швидкого обміну та обробки потужних масивів даних.
Таким чином, інформаційні технології сьогодні становлять невід’ємну складову формування
професійної компетентності майбутніх фахівців-екологів. Під «професійною компетентністю» В. М. Боголюбов
[1] розуміє певні характеристики особистості, притаманні фахівцю з певного класу професій, які мають
узагальнений характер і визначаються вимогами конкретних професійних стандартів певної професії через
загально-професійні і спеціально-професійні компетенції. Для дослідження ми обрали дисципліну «Загальна
екологія», яка є нормативною для бакалаврського рівня спеціальності 101 «Екологія». Мета дисципліни –
набуття студентами знань, умінь і навичок з основ традиційної екології, методології екологічної науки,
екологічних законів, теорії екосистем, взаємодії організмів між собою та з навколишнім середовищем тощо.
Наведені складові утворюють базис для вивчення інших дисциплін з циклу професійної та практичної
підготовки майбутніх фахівців-екологів.
Для отримання уявлення щодо особливостей формування професійної компетентності майбутніх
фахівців-екологів при вивченні дисципліни «Загальна екологія», проведено анкетування 150 студентів 26 курсів спеціальності 101 «Екологія» з 14 ВНЗ України. Анкетування проводили із використанням інструменту
«Google Forms» офісного мережевого пакету «Google Docs».
В ході дослідження виявлено проблеми у теоретичній і практичній складових професійної підготовки
МФЕ. Студентам пропонувалось обрати екологічні поняття, які вони можуть пояснити і навести відповідні
приклади. Результати розподілились наступним чином: сукцесія – 61,5 %; екотон – 51,9 %; екологічна
валентність – 51,1 %; поліморфізм – 48,1 %; ризосфера – 40 %; біоморфа – 37 %; консорція – 32,6; стація – 31,9
%; нічого із переліченого – 27,4 %.
Відзначимо, що наведені поняття належать до нормативних навчальних елементів дисципліни
«Загальна екологія» і є складовою теоретичного блоку професійної підготовки бакалавра з екології.
Недостатній рівень засвоєння понятійно-термінологічного апарату впливає на якість практичної підготовки.
Тільки 60,7 % опитаних студентів можуть самостійно побудувати трофічний ланцюг; 53,3 % – визначити тип
біотичних зв’язків між організмами; 47,3 % – екологічну нішу виду; 46,7 % – тип екосистеми за знімком чи у
польових умовах; 38 % – тип динаміки чи стадію розвитку екосистеми; 35,3 % – нічого з переліченого.
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Анкетування дало змогу виявити проблеми, які виникають у майбутніх фахівців-екологів при
опануванні теоретичного матеріалу із дисципліни: 60,7 % опитаних зазначили, що їм важко зрозуміти тему без
прикладів; 54,7 % – важко асоціювати визначення терміну чи явища з конкретним прикладом; 48 % – важко
зрозуміти тему без наочного матеріалу; 46,7 % – важко зрозуміти сутність природних явищ і процесів, пояснити
їх. Проблем не виникало у 21,3 % респондентів.
Таким чином, важливе значення при формуванні професійної компетентності майбутніх фахівцівекологів відіграють наочність і природовідповідність навчання, що забезпечується здебільшого під час літніх
навчальних практик, тоді як на аудиторних заняттях превалюють словесні засоби без ілюстративного
супроводу. За даними анкетування переважними формами і засобами проведення лекцій з екології є: начитка
без використання додаткових матеріалів – 42,7 %; із використанням слайд-презентації – текст, терміни, таблиці
– 28,7 %; із використанням слайд-презентації – графічне відображення процесів і явищ, наочні приклади у
навколишньому середовищі – 24 %; проведення занять на природі – 4,6 %. При цьому оптимальними формами і
засобами проведення лекційних занять з екології з позиції студентів є: лекції на природі – 75,3 %; лекції із
демонстраціями явищ і дослідів – 73,3 %; лекції із слайд-презентаціями – 69,3 %; дистанційна форма і
самостійне вивчення матеріалу – 63,3 %. Заняття в аудиторії без додаткових матеріалів, як оптимальну форму
обрали 18 % опитаних.
Враховуючі отримані результати, тенденцію до розвитку дистанційної освіти і зменшення кількості
аудиторних годин в освітньому процесі, доцільним є поєднання принципів наочності і природовідповідності
навчання із інформаційними технологіями. Для реалізації зазначеної мети нами побудовано модель формування
професійної компетентності майбутніх фахівців-екологів засобами інформаційних технологій у рамках
нормативної дисципліни «Загальна екологія». В основу моделі покладено відповідність стандарту вищої освіти
України рівня бакалавр за спеціальністю 101 «Екологія», вимогам сучасного ринку праці для екологів,
положенням державної освітньої політики України і міжнародним освітнім тенденціям.
Педагогічна модель складається з трьох взаємопов’язаних блоків: теоретичного, практичного і
оціночного. Інформаційні засоби формування професійної компетентності поділено на 6 типів: 1) програмні
продукти – імітаційні та ігрові програми, ГІС, програми обробки та аналізу інформації; 2) електронні текстові
засоби – електронні підручники та посібники, методичні вказівки, конспекти лекцій, наукові статті, матеріали
репозиторіїв та наукометричних баз; 3) візуальні – слайд-презентації, навчальні і наукові відео, відеолекції;
4) аудіальні – аудіословники, аудіолекції; 5) комунікативні – чат, форум, онлайн-конференції, соціальні мережі;
6) оціночні – електронні та візуальні тестові, відкриті, творчі, науково-дослідницькі завдання.
Для реалізації оціночного блоку моделі пропонується банк тестових завдань, що налічує 1045 питань із
дисципліни «Загальна екологія» 4 рівнів складності: з однією правильною відповіддю, множинним вибором
відповіді, на встановлення відповідності та правильності твердження. До питань передбачено додавання
ілюстративного матеріалу з метою створення інтерактивного чи візуального завдання; до відповідей –
коментарі із поясненням неправильних варіантів.
Практичний блок включає завдання із застосуванням даних геоінформаційних систем та дистанційного
зондування, комп’ютерного моделювання, імітаційних та ігрових екологічних програм тощо. Наприклад, за
супутниковим знімком сільськогосподарських угідь та лісу пропонується охарактеризувати форми екотонів,
визначити на яких ділянках спостерігається екотонний ефект, пояснити взаємопроникнення біоценозів. Окремо
слід відзначити, поширені у країнах Заходу, ігрові програми екологічного спрямування: «Earth day games»,
«Chain reaction», «The adventures of vermi the worm» тощо. До їх переваг можна віднести: покращене
запам’ятовування через візуальне сприйняття; підвищення зацікавленості і мотивації; розвиток логіки і
професійних навичок; а англомовний інтерфейс сприяє розвитку білінгвального навчання.
З метою експериментальної перевірки теоретичного блоку педагогічної моделі створено контрольну та
експериментальну групи з 36 студентів 2-го курсу спеціальності 101 «Екологія» Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна. Для контрольної групи лекційний матеріал з теми «Основні поняття
загальної екології» завантажено до системи «Moodle» у текстовому варіанті; для експериментальної – у вигляді
слайд-презентації. При підготовці слайд-презентації ми намагались забезпечити наочність шляхом
ілюстративного супроводу кожного нормативного елементу теми конкретним прикладом у навколишньому
природному середовищі.
До слайдів додано перевірочні інтерактивні і візуальні завдання, що дозволяють студенту не просто
відтворити певну суму знань (повтор вивченого поняття), а свідомо застосувати набуті теоретичні знання на
практиці при самостійному визначенні за зображенням типу екосистеми, стадії її розвитку, типу організмів,
взаємин між організмами тощо. Оцінка ефективності самостійної підготовки студентів у контрольній та
експериментальній групі здійснювалась за допомогою педагогічного тестування, що включало 20 питань з
матеріалу лекції з максимальний балом 100. Середній бал успішності у контрольній групі склав 63,6; в
експериментальній – 84,2. Таким чином, проведення педагогічного експерименту засвідчило ефективність
запропонованого нами підходу.
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Підсумовуючи вищенаведене, відзначимо, що ефективність використання інформаційних засобів
навчання у професійнй підготовці майбутніх фахівців-екологів, насамперед, пов’язана із можливістю
забезпечити природовідповідність і наочність освітнього процесу.
Враховуючи специфіку викладання природничих дисциплін, зокрема екології, при створенні слайдпрезентації доцільним є використанн ілюстративного супроводу основних дефініцій теми наочними
прикладами у навколишньому природними середовищі та включення візуальних інтерактивних завдань.
Перспективи подальших досліджень пов’язані із розробкою навчально-методичних матеріалів з
проведення практичних робіт засобами інформаційних технологій, навчальних слайд-презентацій з екологічних
дисциплін та ілюстративних тестів.
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АЛІМЕНТИ ЯК ОБОВ’ЯЗОК БАТЬКІВ
Синяк Д. О., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
За інформацією Міністерства юстиції, сьогодні в Україні понад 3 мільйони дітей виховуються в
неповних сім’ях, а майже 600 тис. дітей не отримують жодної допомоги від одного з батьків. Найперше варто
зазначити, що аліментні зобов'язання батьків та дітей щодо утримання — це правовідносини, в яких одна
сторона зобов'язана надати другій стороні утримання на підставах і в порядку, що встановлені законом, а друга
сторона вправі вимагати виконання такого обов'язку. [3]
Конституцією України, а саме частиною другою ст. 51[1] та ст. 180 Сімейного кодексу України
визначено, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття.[2] Кожна дитина має право на рівень
життя, достатній для її фізичного, морального, культурного, духовного та соціального розвитку.[4] Але
закріплені права забезпечувати дитині відповідний рівень життя, харчування, виховання не завжди виконується
батьками належним чином у нашій країні. Проблема несплати аліментів є досить гострою, бо сотні тисяч дітей
не отримують підтримки з боку батьків. Ухилення від обов’язку утримувати дитину або неналежне його
виконання призводить до необхідності примусового стягнення аліментів. У зв’язку із цим є потреба
проаналізувати чинне законодавство та внесені зміни станом на сьогоднішній день .
Аналізуючи Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення
заборгованості зі сплати аліментів» від 7 грудня 2017 року, можна помітити кілька неприємних обмежень для
боржників по аліментах. Наприклад, якщо заборгованість через несплату аліментів більше шести місяців,
неплатник тимчасово позбавляється права керувати транспортним засобом, обмежується у праві користування
вогнепальною мисливською та пневматичною зброєю, також встановлюється тимчасове обмеження у праві
виїзду за кордон. Звичайно, є виключення для тих, хто заробляє на життя чи проходить строкову військову
службу тощо.
Не можна не сказати, що з прийняттям нового закону були внесені зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, а саме зазначена нова стаття, що передбачає залучення осіб до суспільно
корисних робіт. Суспільно корисні роботи – це новий вид адміністративного стягнення, що полягає у виконанні
правопорушником оплачуваних робіт. У випадку, що стосується боржника по аліментах, можуть бути
призначені такі роботи на строк від 120 до 240 годин.
В Україні дуже часто після розлучення батьків, діти залишаються з матір’ю, й аліменти має сплачувати
батько. Для стягнення аліментів навіть не має значення, чи розірваний між ними шлюб чи ні. Більшість тих
аліментів, як свідчить практика, дітям не вистачає або чоловіки взагалі ухиляються від їх сплати. Незважаючи
на існування різноманітних санкцій за ухилення від сплати аліментів, необхідно наголосити, що
законодавством передбачена можливість відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами.
Відповідно до ч. 2, 3 ст. 197 Сімейного кодексу України за позовом платника аліментів суд може повністю
або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв’язку з його
тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення. Суд може звільнити платника
аліментів від сплати заборгованості, якщо буде встановлено, що вона виникла внаслідок непред’явлення
без поважної причини виконавчого листа до виконання особою, на користь якої присуджено аліменти. Але
навіть незважаючи на це, існує досить багато боржників.
Стаття 202 Сімейного кодексу зазначає підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина
утримувати батьків. Підставою виникнення аліментного зобов’язання між повнолітніми дітьми і їхніми
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батьками щодо утримання останніх є склад юридичних фактів: а) походження дітей (родинний зв’язок батьків і
дітей); б) непрацездатність батьків; в) потреба батьків у матеріальній допомозі. За загальним правилом
обов’язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей. Це зовсім не
справедливо! На нашу думку, дана норма не повинна застосовуватися, в чинному законодавстві до батьків, які
ухиляються від сплати аліментів всіма можливими способами (приховування доходів, не з’явлення до
виконавчих служб тощо). На дітей законодавством покладається обов’язок утримувати батьків, які є
непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
Ми вважаємо, що можна було б звільнити дітей від аліментних зобов’язань перед батьками, які не
надавали їм підтримку, й не сплачували аліменти, незважаючи на рішення суду. Завдяки таким змінам
можливе було б зменшення порушення конституційних норм, що відображені в сімейному кодексі та
несправедливості стосовно дітей, які змушені сплачувати аліменти на батьків, що не позбавлені батьківських
прав.
Таким чином, законодавство України закріплює обов’язок батьків утримувати сою дитину до
досягнення нею повноліття (або до завершення навчання). Матеріальні кошти є надзвичайно важливими для
життєдіяльності дитини в сучасному світі. Тому з метою забезпечення нормального життєвого рівня дітей
законодавством передбачений інститут утримання дітей батьками. На жаль, батьки відмовляються від
виконання такого важливого обов’язку.
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ХАРКІВСЬКА ШКОЛА ДИЗАЙНУ
Луніна М.В., студ., Ігнатьєва В.В., асистент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Будучи ще столицею України, Харків формувався як яскравий міський ансамбль, так і представник
художньо-дизайнерського напрямку. Розглянемо становлення та розвиток Харківської школи дизайн,
основоположників і роль у формуванні ґрунтової професійної освіти.
У 1869 році з ініціативи Марії Дмитрівни Раєвської-Іванівної(перша дипломована професіоналка жінкахудожниця) заснована приватна школа малювання. Це один с перших навчальних закладів ыз художньопромисловим нахилом. Школа була доступною для всіх представників суспільства. Таким чином художньо
підготовлених становилося більше.
Художня і технічна база школи Раєвської-Іванівної була зорієнтована на ремісників та художників (
містила в собі технічний рисунок, креслення, рисунок з натури, живопис, ліплення, вивчали історію мистецтв,
орнаменти; методи навчання запозичені в європейських художніх школах(Франція, Німеччина)).
Особлива увага приділялася орнаментам, які згодом використовувалися в архітектурі, ліпленні и мали
своєрідність. За 27 років діяльності в школі отримали освіту близько 900 учнів. Серед них є яскраві майстри:
С.Васильківський, М. Ткаченко, А.Н. Бекетів і т.д. В 1896 приватна школа перетворилася в державну художню
школу.
В художньому технікумі (відкриття якого відбулося в 1912 році, як філіалу Санкт-Петербурзької
Академії мистецтв) педагог В. Єрмолов втілював новаторські ідеї у творчій і педагогічній діяльності, тим
самим заклавши основи майбутньої дизайнерської освіти.
Очоливши графічну майстерню, В. Єрмолов, розглядав основи авангардної школи ВХУТЕМАС та
Баухауз. А саме: передача статики і динаміки, складання композицій із плоских та об’ємних фігур,
комбінаторика, просторова рівновага, ритм, кольорова гармонія. В. Єрмолов вивільняє мистецтво від чисто
зображувальної функції. Він – засновник промислового дизайну в Україні.
Паралельно зі школою та майстернею розвиток отримав Харківський технологічний інститут (нині
національний технічний університет), який відкрився 1885 року. Це єдиний заклад країни, де висвітлилися
проблеми естетичності технічних об’єктів, тим самим заклавши основи інженерного дизайну.
Директор інституту В. Кирпичов першим звернув увагу студентів-інженерів на естетичну форму
машини. Разом с ним професор прикладної механіки В.Столяров розвивав у студентів художню уяву.
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На початку ХХ століття в інституті приділяється велика увага художній підготовці інженерів. Введені
дисципліни рисунок, архітектура, лінійна перспектива, теорія тіней, креслення. Студенти фактично отримували
дизайнерську підготовку.
У 1921 – заснування Харківського державного художнього інституту. У 1963 році Харківський
художній інститут реорганізований в Харківський художньо-промисловий інститут.
Із 2001 по сьогодення – Харківська державна академія дизайна та мистецтва.
Отже, в фундаменті Харківської художньої школи закладено основи та традиції школи М.Д. РаєвськоїІванівної, художнього технікуму та Харківським технологічним інститутом. Це надало поштовху для розвитку
дизайну на базі академічної художньої школи та авангардизму. Завдяки В.Єрмолову, розкрито універсальні
можливості матеріалів і закладено закономірності пластично-образного трактування форми через
експериментів в натюрморті та композиції.
На сьогодні, Харківська школа дизайну (єдина в Україні), наслідує традиції школи М.Д. РаєвськоїІванівної та педагогічної праці В.Єрмолова, а саме академізм.
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СЕКЦІЯ № XV
ЕКОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРОБЛЕМИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЛУБЕНСЬКОГО МОЛОКОЗАВОДУ
Скоблюк А.А., студ., Мазницька О.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проблема управління якістю стічних вод на підприємствах переробної промисловості є досить
актуальною. До таких підприємств належить ТОВ «Лубенський молочний завод», стічні води якого не
відповідають нормам скиду їх у водойму (ХСК = 1000–5000 мг О2/дм3, БСК = 700–3700 мг О2/дм3, вміст
загального азоту становить від 20 до 170 мг/ дм3, діапазон змін рН середовища від 4,0 до 10,5). Не дивлячись на
те, що на молокозаводі були введені в дію споруди попередньої очистки стічних вод, для ефективнішої роботи
виробництва необхідне запровадження біологічних методів очищення виробничих стоків [1].
Біологічне очищення може здійснюватися як в аеробних умовах, так і в анаеробних. Вибір методу
залежить від техніко-економічних показників і від складності обслуговування та налагодження технологічного
процесу очищення.
Головним недоліком використання анаеробних методів очищення стічних вод молокозаводів,
наприклад, у метантенках, це економічна складова (високі показники ефективності роботи ці споруди дають
при додатковому підігріві стічних вод до 55–60 оС, особливо у зимовий період при негативних температурах
атмосферного повітря [2].
Аеробні методи очищення стічних вод молокозаводів більш поширені (поля фільтрації, аеротенки,
біофільтри). Поля фільтрації як споруди для біохімічної очистки стічних вод молокозаводів не знайшли
широкого застосування, оскільки відновлення полів фільтрації після їх перенавантаження є складним процесом
і вимагає досить великих коштів.
На існуючих підприємствах молочної галузі набули поширення біофільтри з об’ємною завантаженням
із щебеню міцних гірських порід, гальки, шлаку і керамзиту, а також з полімерних матеріалів. Біофільтри
оснащуються водорозподільним пристроєм, який забезпечує рівномірність зрошення стічними водами поверхні
завантаження біологічного фільтра. Також споруда комплектується повітророзподільниими пристроями, які
забезпечують безперебійне потрапляння в систему біофільтра потоків повітря, за участю якого відбувається
процес окиснення органічних забруднень.
На поверхні завантажувального матеріалу розвиваються колонії мікроорганізмів – біоплівка. Також в
товщі завантаження відбувається сорбція забруднень стічних вод. Під час подачі повітря відбувається
інтенсивне окиснення сорбованих забруднень киснем повітря. При подачі наступної порції води відмерла
частина біоплівки виноситься з поверхні завантаження разом з очищеною водою [3].
Суттєвим недоліком такого способу біологічної очистки є замулювання завантажувального матеріалу.
В процесі експлуатації зафіксовано наступне: відмерла біоплівка затримується в шарі завантаження, загниває і
перешкоджає розвитку нового біоценозу. Збіднілий мікробіологічний склад негативно впливає на ефективність
очищення.
Більш ефективними спорудами біологічної очистки виробничих стоків молокозаводів є аеротенки. В
них при періоді аерації більше 24 годин відбувається не тільки зниження показників БСК і ХСК, але і
видалення азоту і фосфору із стічних вод. Витяг органічних сполук і нітрифікація (біохімічне окислення
амонійного азоту до нітритів і нітратів) відбувається в аеробній зоні споруди.
Склад стічних вод ТОВ «Лубенський молочний завод», концентрації солей азоту і фосфору є
достатніми для нормального протікання процесу біологічної очистки стічних вод підприємств молочної
промисловості та розмноження бактерій, які беруть участь в окисленні забруднень цих стоків. Але вроцес
біологічного очищення значно ускладнюється наявністю в стічних водах жирів. Це важко окислювані
біологічним методом сполуки. Їх високі концентрації негативно впливають на роботу активного мулу, що
призводить до зменшення ефективності та збільшення часу очищення. Висока концентрація жирів сприяє
розмноженню шкідливих нитчастих бактерій, через які погіршуються осадження активного мулу у вторинних
відстійниках, а також відбувається утворення в’язкої піни на поверхні споруди. Всі ці чинники ведуть до
збільшення витрат на стадію біологічного очищення, саме тому необхідна попередня очистка стічних вод від
жиромісткої фази.
Результати аналізу складу стічних вод, схеми очищення їх очищення на ТОВ «Лубенський молочний
завод» та біологічних методів очистки виробничих стічних вод підприємств переробної промисловості
показали, що в схемі очищення стоків Лубенського молокозаводу необхідне застосування біологічної очистки,
а саме аеробних методів.
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ОСОБЛИВОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЙОГУРТУ НА ТОВ «ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Щербак К.О., студ., Мазницька О.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день все більша кількість людей замислюється про якість свого харчування, шукає
натуральну їжу, звертає увагу на склад продукції, наклейку «Без ГМО» і стежить за екологічністю своєї їжі.
Виробники продуктів харчування пропонують підтримати своє здоров’я не медикаментами, а їжею, наприклад,
за допомогою пробіотиків – корисних для людини мікроорганізмів [1, 2].
Серед промислових йогуртів, якими наповнені вітчизняні магазини, дуже багато пастеризованих і
стерилізованих продуктів – їх можна вважати «мертвими» та безкорисними для здоров’я людей, хоча вони й
смачні і містять мало калорій. Йогурти виробляються сквашуванням нормалізованого пастеризованого
коров’ячого молока спеціальними заквасками з додаванням різних наповнювачів або без них. На відміну від
йогурту, біойогурт – кисломолочний продукт з живими пробіотичними бактеріями (молочнокислі бактерії та
біфідобактерії), вміст яких становить 106–107КУО/г (або см3).
Біойогурти на вітчизняному ринку молочної продукції займають чільне місце. Їх застосовують як
функціональні продукти з метою профілактики різних захворювань, в тому числі інфекційних [3]. Бактерії
молочнокислих напоїв беруть участь у функціях травлення і всмоктування (ферментація харчових інгредієнтів,
гідроліз білків та жирів, розчинення клітковини та зброджування вуглеводів), впливають на ліпідний обмін
(знижують вміст холестерину в сироватці крові та нормалізують рівень циркулюючих ліпопротеїнів і
фосфоліпідів), мають протипухлинну та анти алергенну функції, беруть участь у синтезі та всмоктуванні
вітамінів групи В,С і К, фолієвої, пантотенової і нікотинової кислот, незамінних амінокислот (лізин, метіонін,
триптофан та інші), знижують побічні дії антибіотиків, сприяють зміцненню нервової системи.
Отже, біойогурт відноситься до кисломолочних дієтичних продуктів, для яких характерним є
молочнокисле бродіння, що протікає при сквашуванні молока, наявність зв’язного згустку. Після внесення
наповнювачів (варення, джем, повидло, мед, какао-порошок, ванілін) біойогурт набуває своєрідного смаку і
кольору, характерного для даних наповнювачів.
Усі види йогуртів характеризуються підвищеним вмістом сухих знежирених молочних речовин.
Нормалізовану суміш складають за відповідною рецептурою з молока, нормалізованого за жиром з додаванням
сухого знежиреного молока, або згущеного (в разі необхідності, в залежності від обраної технології) або без
нього.
На ТОВ «Лубенський молочний завод» біойогурт отримують резервуарним способом. При
резервуарному способі приготування кисломолочних продуктів після внесення закваски в молоко процес
сквашування, дозрівання та охолодження продукту здійснюється в одних і тих самих ємностях великої
місткості, і тільки готовий, охолоджений продукт розливають в пляшки або пакети Цей спосіб дозволяє знизити
собівартість продукту в 1,5 рази і на 35–37% підвищити продуктивність праці. Крім того, при резервуарному
способі виготовлення кисломолочних продуктів відбувається найменше забруднення їх сторонньої
мікрофлорою [4].
Особливістю біотехнології йогуртів, що виготовляються на ТОВ «Лубенський молочний завод» є те,
що в їх основу входить жива закваска для йогуртів, в складі якої обов’язково є болгарська (Мєчніковська)
паличка Lactobacillus bulgaricus та Lactobacillus acidophilus (бактерії ацидофільної палички). Крім цього були
усунені так звані «пороки» біойогурту (невиражений смак, надмірний кислий смак), раніше присутні в
продукції молочного заводу.
Окрім традиційних йогуртів у плівці, що випускає підприємство, додалися новинки – низькожирні
біойогурти, куди внесено додаткову закваску преміум-класу, яка активно впливає на процес травлення. Даний
біойогурт має п’ять смаків: «Полуниця-малина», «Персик-маракуйя», «Апельсин-ананас-злаки», «Чорниця» і
білий White. Знежирені та низькожирні молочнокислі продукти потрібні людям, які страждають на хвороби,
пов’язані з порушенням обміну речовин, як важливий «помічник» у лікувальних заходах. Вони
Результати проведених досліджень показали, що на Лубенському молочному заводі необхідно
розширяти асортимент низькожирної продукції з живими пробіотичними бактеріями, яка є корисною як для
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хворих, так і для здорових людей, оскільки надає профілактичної дії, допомагаючи попередити розвиток
атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та інших захворювань.
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ВИКОРИСТАННЯ СО2-ЕКСТРАКТУ ЛАВАНДИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО СИРУ
Шкарбан А.І., студ., Никифорова О.О., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сир – високо живильний білковий продукт, одержуваний з молока шляхом його згортання і обробки.
На сьогодні промисловий ринок виробництва сиру здобуває все більше прихильників у світі й має чудові
перспективи для розвитку в Україні. Значною мірою це пов’язано зі стрімким ростом біотехнологічного
сектору: розробка нових заквасок для ферментації сиру та отримання різної сировини, як основи створення
нових смаків продукту. Розвиток промислового сектору сироваріння спрямований на залучення інноваційної
сировини, і як результат отримання неповторних варіацій смакових якостей сиру.
На Українському ринку популярності набув сир з додаванням водного та/або масляного екстракту
лаванди звичайної (Lavandula spica). Біотехнологія пропонує розробку ще одного напрямку сировини
у сироварінні – CО2-екстракт лаванди, на противагу водному та масляному екстрактам.
Актуальним є розгляд переваг технології виготовлення твердого сиру із залученням нової
сировини – СО2 -екстракту лаванди.
Було досліджено переваги використання СО2-екстракту лаванди в порівняні з водним
і масляним екстрактами лаванди для створення сиру.
Проаналізовано загальну характеристику водного, масляного та СО2-екстракту лаванди:
1. Водний екстракт лаванди є прозорою рідиною, з ледь помітним жовтуватим відтінком, власне –
це витяг активних речовин з рослинної сировини. Хімічний склад – флавоноїди, ефірне масло, дубильні
речовини, фітостерини. Термін зберігання до 12 місяців.
2. Масляний екстракт – густа рідина темно-коричневого кольору з невираженим ароматом лаванди.
Головний компонент екстракту – складні спиртові кислоти і ефіри: капронова, оцтова, валеріанова, масляна.
Швидко псується при впливі сонячного світла.
3. СО2-екстракт лаванди представляє собою наполовину прозору олійну рідину коричневого кольору,
можливий легкий зеленуватий або червоний відтінок. Аромат яскраво виражений, характерний. При
достатньому розбавленні ідентичний аромату свіжих суцвіть лаванди.
Особлива перевага будь-яких продуктів і виробів з лавандою – аромат. Виражений і витончений аромат
цієї рослини дуже привабливий, та є афродизіаком, тому будь-які продукти з цим ароматом, незмінно
користуються
підвищеним попитом. Лаванда чудово впливає на нервову систему. Навіть ледь вловимий аромат лаванди
здатний викликати почуття впевненості і спокою [1].
Розглянуто економічну частину рентабельності кожного з екстрактів, так станом на 2018 рік
5 мл масляного екстракту лаванди коштує – 20 грн., СО2-екстракт – 18 грн., водний екстракт – 78 грн.
Визначення альтернативних джерел сировини є одним з головних критеріїв економічної ефективності
підприємства. Висока ціна сировини рівна високій ціні отримуваного продукту, що не є доцільним.
Одним з не менш важливих чинників для отримання екстракту лаванди, є саме метод його екстракції.
Адже зазвичай для отримання екстракту використовують токсичні реагенти або технологію, що передбачає
отримання похідних не бажаних компонентів отриманого екстракту. Так масляний екстракт екстрагують на
маслі, шляхом нагрівання до 50−60 °С протягом 36−72 год. отриманий екстракт є натуральним продуктом, але
має обмеження щодо зберігання. Водний екстракт отримують виготовленням за спеціальною технологією
методом електроімпульсної плазменно-динамічної екстракції, готовий продукт може містити солі важких
металів (ртуть, свинець) в невеликих кількостях. За ступенем впливу на організм водний екстракт лаванди
відноситься до 4-класу (речовини мало небезпечні) відповідно до ГОСТ 12.1.007 [1].
Екстракцію СО2-екстракту лаванди проводять не критичною флюїдною екстракцією діоксидом
вуглецю природного походження; без слідів розчинника і важких металів в отриманому продукті.
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На основі проаналізованих даних можна зробити висновок, що СО2-екстракт лаванди економічний
компонент в промисловому виробництві сиру. Завдяки сучасному методу екстракції, в СО 2-екстракті лаванди
вдається зберегти максимальний вміст активних компонентів рослини без застосування в процесі екстрагування
токсичних розчинників. В даному екстракті містяться речовини досить широкого спектра дії. Виняткові
властивості цієї корисної рослини обумовлені наявністю складних ефірів L-ліналоола, які в більшій мірі
потрапляють в масло рослини при СО2-екстрагуванні, та деяка кількість самого ефіру лаванди, залишається в
екстракті в значних кількостях. Використання СО2-екстракту як сировини дозволить отримати пряний,
ароматний лавандовий сир, з природнім відтінком без застосування штучних барвників. Вживання даного
продукту надає бактерицидну, антисептичну, заспокійливу та тонізуючу дію.
Вживання сиру
з СО2–екстрактом лаванди підвищує стійкість організму до перевтоми, знижує ризик захворювань
нервової системи.
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Проблема утилізації органічних відходів сільського господарства та харчової промисловості є досить
актуальною. Разом з тим спостерігається дефіцит корисних і необхідних цільових продуктів. Основним кормом
для домашніх тварин є зерно злакових культур: пшениці, кукурудзи, ячменю, проса, сорго, вівса та ін Вони
містять всі необхідні речовини, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, макро- та мікроелементи, але в кількості не
завжди достатній для нормального росту молодняку і високої продуктивності дорослого поголів’я. Особливо не
вистачає в раціонах птахів білків, а потреба в них велика. Білки потрібні не тільки для підтримки життя, але і
для побудови м’язової тканини, пір’яного покриву, формування яєць. Так, в яйці міститься 12 % білків, у м’ясі
птиці – 20 %, а в пір’ї – 75–80 %.
У промисловому птахівництві проблема білкового харчування вирішується за рахунок рибного, м’ясокісткового борошна, соняшникової та інших шротів, кормових дріжджів, але всі ці продукти дорогі й
малодоступні населенню. У зв’язку з цим у малих і присадибних господарствах пропонується використовувати
місцеві джерела білка, якими є харчові відходи, черв’яки, жуки, личинки, лялечки, тваринний світ водойм та
інші.
У даний час запропоновані безліч програм передбачають розробку нетрадиційних методів, коли в
якості джерела одержання кормового білка використовуються личинки комах, які повинні утилізувати
органічні відходи тваринництва. Застосування такого методу, разом з отриманням цінного білкового корму, дає
можливість забезпечити охорону навколишнього середовища від забруднення тваринницькими відходами ферм
і птахогосподарств, регулювати чисельність мух, поліпшити санітарно-гігієнічний стан, знизити
епідеміологічну небезпеку на тваринницьких об’єктах.
Численні дослідження, проведені в багатьох країнах світу показують, що з цією метою найбільш
прийнятні копробіонтні безхребетні, і, перш за все, синантропні та зоофільні види мух. Крім того, використання
комах для одержання кормового білка дозволить у тваринницьких і птахівничих господарствах отримувати
високоякісне добриво, забезпечити екологічну безпеку середовища, підняти рівень рентабельності галузі,
забезпечивши господарства дешевим білковим кормом тваринного походження.
Предметом дослідження стало отримання цільових продуктів із опаришів, лялечок та імаго Мухи
м’ясної (Lucilia sericata).
Живі опариши використовувались задля годування лабораторних тварин, а саме акваріумних жаб та
риб.
З лялечок та імаго шляхом висушування та подрібнення отримано протеїнові добавки, як основна
складова комбікорму для тварин.
Екскременти опаришів, а також мертві лялечки, личинки та мухи використовувались для виготовлення
біодобрива.
Виявлено, що одна муха дає потомство за місяць у кількості 4300 особин. На її розвиток впливає t (30–
32° C– оптимальна) та вологість(60 %– оптимальна)
Представлено пропозиції щодо використання різних стадій мухи для використання у сільському
господарстві, а саме:
– опаришів, як основної складової комбікорму для тварин;
– біодобрива та компосту з екскрементів опаришів;
– використання лялечок та імаго для виготовлення комбікорму.
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Представлено проект регіональної переробки відходів харчової промисловості та сільського
господарства та запропоновано використання протеїнових добавок для фермерських та рибних господарств.
Таким чином, використання копробіонтної м’ясної мухи для отримання білкового корму є
перспективною, неенергоємною і дешевою технологією, особливо в малих тваринницьких і птахівничих
господарствах.
Проведені дослідження з використанням м’ясної мухи в якості продуцента кормового білка для малих і
приватних птахівницьких господарств. Експериментальними дослідженнями визначено оптимальні умови
утримання мух і склад корму, що дозволяють прискорити терміни розвитку яєць і підвищити їх продуктивність
в лабораторних та господарських умовах. Розроблено оптимальні варіанти вирощування личинок, рецептура
збагачення пташиного посліду, що дає можливість прискорити ріст і розвиток личинок, збільшити їх біомаси.
Визначена технологія одержання біомаси в умовах малих і приватних птахогосподарств.
Розроблені умови утримання, рецепти збагачення джерела живлення дорослих мух та їх личинок, що
дозволяє підвищити плодючість мух і збільшити біомасу личинок. Запропоновано технологічну лінію
отримання біомаси личинок, утилізація пташиного посліду і використання кормового білка отриманого від
м’ясної мухи. Запропонований технологічний цикл безвідходного виробництва може застосовуватись в
господарствах з поголів’ям 100–5000 курей і більше.
У процесі вирощування личинок мух з утилізацією посліду птахів дозволяє отримати високоякісне
добриво, регулювати чисельність мух у місцевостях, де використана природна популяція, поліпшити санітарногігієнічний стан господарств різної форми власності.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ХЛІБА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕЛЕНОГО ЛАВРОВОГО
ЛИСТЯ (LAURUS NOBІLІS L)
Гонтар О. Ю., студ., Никифорова О.О., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Прагненням підприємств хлібопекарської галузі до скорочення витрат більшою мірою відповідають
прискорені технології. За рахунок використання інтенсивної механічної обробки, підвищених дозувань
дріжджів, внесення підкислювачів, поліпшувачів в прискорених технологіях суттєво скорочується тривалість
дозрівання тіста, зменшується кількість необхідного обладнання.
Проте, як свідчить аналіз ринку, в нинішній ситуації виникає проблема конкурентоздатності продукції.
Споживачі відмічають зниження смаку і аромату пшеничних виробів, швидкі темпи їх черствіння, часті
випадки мікробіологічного псування, а також наявність поліпшувачів у складі більшості продукції. Таким
чином, актуальним став пошук та розробка заходів, які дозволять комплексно вирішити проблеми і задачі
хлібопекарської галузі.
Дикоросла рослинна сировина здатна впливати на біотехнологічні властивості напівфабрикатів, хід
технологічного процесу, якість хлібобулочних виробів. Цим обґрунтовується актуальність вибору з широкого
переліку фітодобавок перспективної для вирішення зазначених проблем хлібопечення.
З урахуванням особливостей технології та актуальних проблем і задач хлібопекарського виробництва
основними критеріями при виборі перспективних фітодобавок виділили наступні характеристики:
нешкідливість для людини, можливості сировинної бази в Україні, хімічний склад, фізіологічні та
функціонально-технологічні властивості й досвід використання в харчовій промисловості.
Враховуючи вищезазначене, як перспективну для хлібопечення сировину було обрано листя лавру.
Метою роботи стало вивчення фітодобавок як сировини з цінним хімічним складом, визначення раціональних
параметрів їхньої підготовки для формування необхідних функціонально-технологічних властивостей, які
забезпечать позитивний вплив на хід технологічного процесу та якість готових виробів, у тому числі отриманих
за прискореними технологіями.
Хімічний склад лаврового листя відрізняється від більшості прянощів наявністю натуральних
консервантів і природних антибіотиків, уповільнює процеси гниття; має антивірусну дію.
Найбільш простим способом підготовки фітодобавок є використання їх у вигляді порошку, однак
проведене пробне випікання пшеничного хліба показало, що внесення виділеної фракції порошку із листя лавру
з розміром, що не перевищує 125 мкм, яка складає 15–30 % від усієї маси, призводить до погіршення якості
готових виробів.
В якості раціонального способу підготовки сировини, який дозволить вилучити комплекс технологічно
цінних БАР та видалити небажані фракції, обрали екстрагування. При визначенні раціональних параметрів
підготовки листяної сировини процес екстрагування проводили, варіюючи температуру (80, 90 та 100 °С),
тривалість (30, 60, 90, 120 хв), співвідношення вихідної сировини до екстрагенту (1:10; 1:20; 1:30 мас. част.) та
вид екстрагенту (вода, молочна сироватка).
В результаті досліджень встановлено, що перехід сухих речовин (СР) в екстракт відбувається більш
інтенсивно при температурі 100 °С та співвідношенні вихідної сировини до екстрагенту 1:10 мас. част. За 120
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хв при зазначених умовах екстрагування подрібненого листя лавру водою вилучається 4,0 % СР, при
використанні молочної сироватки в якості екстрагенту –3,0 %. При цьому 90–93 % СР від їх загального виходу
переходить в екстракт в перші 30 хв процесу. Для підвищення ефективності процесу екстрагування проводили
попереднє замочування сировини. Результати вивчення впливу даної обробки на ефективність вилучення СР
показують, що більшою мірою попереднє замочування позитивно впливає на кінетику процесу екстрагування в
системі сировина – вода й дозволяє збільшити вихід СР на 25–30 %.
При цьому за 60 хв замочування при 25 ± 2 °С і екстрагування протягом 30 хв при 100 °С в екстракт
переходить близько 90 % вилучених за весь період СР. Вони представлені поживними речовинами,
необхідними для життєдіяльності бродильної мікрофлори та дефіцитними для борошняного напівфабрикату.
Зміни біотехнологічних властивостей пресованих дріжджів при внесенні екстрактів листя лавру,
отриманих після 60-хвилинного настоювання сировини, і екстракту на воді й молочній сироватці при
тривалості екстрагування 30 хв, свідчать про позитивний їх вплив на показник підйомної сили дріжджів.
Кульки тіста з досліджуваними екстрактами спливали швидше на 10–30 % у порівнянні з контрольними
зразками, газоутворювальна здатність борошна при цьому збільшується на 15–30 %.
Для оцінки впливу складу поживного середовища на розвиток і фізіологічний стан хлібопекарних
дріжджів готували рідку опару, вологістю 70 %, зі внесенням пресованих дріжджів 1 %, водного екстракту –20
% і на молочній сироватці – 10 % до загальної маси борошна, що витрачається на приготування виробів. Одним
з основних показників активності дріжджів, який використовують у хлібопеченні, є підйомна сила. Значне (до
70 %) покращення показників підйомної сили дослідних зразків у порівнянні з контролем протягом всього
періоду бродіння вказує на перспективність використання екстрактів листя лавру як збагачувачів поживного
середовища для розвитку і бродильної активності дріжджових клітин.
Таким чином, використання екстракту листя лавру перспективні для хлібопечення з позиції вирішення
ряду проблем галузі.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ОДЕРЖАННЯ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ З БІОМАСИ СИНЬО-ЗЕЛЕНИХ
ВОДОРОСТЕЙ
Цимбал І.І., студ., Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Останніми роками у медицині, ветеринарії, фармацевтиці і косметології набули широкого
використання високомолекулярні сполуки як основні діючі та допоміжні, коригуючі речовини і наповнювачі.
Одним з найбільш затребуваних в медицині і косметології на сьогоднішній момент є гіалуронова
кислота (ГК) (рис. 1), яка знайшла своє застосування в хірургії як замінник синовіальної рідини в суглобах, як
змащуючого і хондропротекторного компонента (рис. 2);
дерматології – як ремодулюючого агента при корекції
вікових деформацій шкіри обличчя, особливо шкіри
навколо очей; гінекології – як протіспаєчний засіб при
внутрішньо влагаліщних зрощеннях. Як видно із
зазначеного, застосування гіалуронової кислоти досить
широкий; він постійно поповнюється, що призводить до
підвищення попиту на даний вид біополімера, а, отже, й
інтересу до альтернативних джерел одержання ГК.
а)
б)
Гіалуронова кислота, гіалуронат, або гіалуронан –
Рисунок 1 – Гіалуронова кислота:
це органічна сполука, що належить до групи
а) β-глюкоронова кислота;
несульфатованих глюкозоаміногліканів (рис. 1). Наявність
б) N-ацетилглюкозамін [1]
численних
сульфатованих
груп
у
родинних
глюкозоаміногліканів є причиною численної ізомерії, чого
не спостерігається у гіалуронової кислоти, яка завжди
хімічно ідентична, незалежно від методів і джерел
одержання. Молекула гіалуронової кислоти побудована з
фрагментів D-глюкуронової кислоти і N-ацетил-Dглюкозоамина, з’єднаних β-(1–3)-гликозидним зв’язком.
Основа фрагментів цукрів – це глюкопіранозне кільце з
різними замісниками (ацетамідна група, гідроксильні та
карбоксильні функціональні групи).
а)
б)
Для молекули гіалуронової кислоти характерне
Рисунок 2 – Хондроітин-4-сульфат:
утворення великої кількості водневих зв'язків як усередині
а) β-глюкоронова кислота;
молекули, так і між сусідніми вуглеводними залишками,
б) N-ацетилгалактозамінсульфат [2]
що знаходяться на значній відстані один від одного, а у
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водному розчині навіть між сусідніми молекулами через карбоксил і ацетамідную групу. Має кислу реакцію
середовища через наявність непротонованої карбоксильної групи. Кислотні властивості гіалуронату дозволяють
отримувати розчинні у воді солі лужних металів. Традиційний спосіб отримання ГК ґрунтується на екстракції
біополімеру з різних органів ссавців і птахів, наприклад, зі склоподібного тіла ока великої рогатої худоби,
гребенів курей або пупкових канатиків новонароджених. Навіть при побіжному аналізі тварин джерел ГК
видно, що сировинна база промислового отримання даного полісахариду вельми обмежена і не може повністю
задовольнити постійно зростаючий попит на ГК. До того ж поставки даної сировини можуть носити сезонний
або нерівномірний характер.
Виділення ГК з тваринної сировини часто ускладнюється тим, що в тканинах і органах ссавців і птахів
(наприклад, в гребенях курей) біополімер знаходиться в комплексі з білками, протеогликанами, і, окрім того, в
тваринному сировину часто присутні родинні глікозаміноглікани [2]. Дешеві препарати косметичного
призначення для зовнішнього застосування можуть містити невелику кількість тваринних білків та інших
супутніх біополімерів, але вміст білків в препаратах ГК медичного призначення неприпустимо. Отримання ГК
шляхом мікробіологічного синтезу внаслідок відсутності в культуральної рідини домішкових
глікозаміногліканів і пов’язаних з ГК білків передбачає відносно легку і недорогу очищення, тому препарати
"біотехнологічної" ГК відрізняються більш високими показниками якості (чистотою, а іноді і молекулярною
масою), а також меншою собівартістю.
При стандартному одержанні ГК здійснюють культивування бактерій pоду Streptococcus, як правило, у
періодичних умовах. Живильне середовище готують одноразово, розчиняючи необхідні компоненти
середовища у воді, після чого середу стерилізують. Джерело Карбону стерилізується окремо. Після засіву за
ходом ферментації стежать за споживанням субстрату, зростанням концентрації клітин, утворенням продукту
(ГК), продуктів метаболізму, зміни рН середовища. Максимальна концентрація ГК становить приблизно 5
г/дм3. Подальше зростання вмісту ГК призводить до збільшення в’язкості рідини, різкого погіршення
масообмінних характеристик процесу ферментації, труднощів при аеруванні та перемішуванні.
Концентрація ГК за періодичної або періодичної з підживленням за субстрату ферментації досягає
заданого значення за 6–26 години. Як правило, після виходу культури в стаціонарну фазу процес завершують.
Клітини мікроорганізмів інактивують прогріванням при 60–80 °С. Біомасу відокремлюють центрифугуванням
або фільтруванням. ГК з ЯЖ осаджують органічними розчинниками або катіонними ПАР. Очищення проводять
за допомогою ультрафільтраційних методів, переосажденіем або хроматографією.
Даних недоліків позбавлений біотехнологічний спосіб отримання ГК, що базується на культивуванні
мікроорганізмів-продуцентів ГК. Сировиною для отримання полісахариду шляхом мікробіологічного синтезу є
доступні речовини і компоненти: глюкоза, дріжджовий екстракт, мінеральні солі тощо. Виробництво ГК на
основі мікробіологічного синтезу не залежить від сезонних поставок тваринної сировини, а також легко
масштабується і може бути перепрофільованим за вимогами ринку. Окрім того, біотехнологічний спосіб
дозволяє отримувати ГК із заздалегідь відомими характеристиками і показниками якості, оскільки можливості
контролю технологічних параметрів при даному способі виробництва істотно ширші.
У той же час при традиційному отриманні ГК слід враховувати залежність змісту биополимера і його
молекулярної маси від віку тварини, його здоров'я і навіть сезонного часу забою [1]. Описаних недоліків
позбавлене застосування ГК, отриманої біотехнологічним способом і яка пройшла необхідну очистку.
У зв’язку із зазначеним вище, за мету було поставлено дослідження можливості одержання ГК з
біомаси синьо-зелених водоростей (СЗВ). Цей шлях є перспективним, оскільки біомаса СЗВ містить джерело
Карбону та енергії для здійснення біосинтезу ГК у природних умовах: глюкозу; амінокислоти: DL-аланін, Lаргінін, L-аспарагінову кислоту, L-цистін, L-цистеїн, L-глютамінову кислоту, L-глутамін, L-гліцин, L-гістидин,
L-ізолейцин, L-лейцин, L-лізин, L-метіонін, L-фенілаланін, гідрокси-L-пролін, L-серін, L-треонін, L-триптофан,
L-тирозин, L-валін; вітаміни: В1 (тіамін), В2 (рибофлавін), В3 (вітамін РР – нікотинамід), В6 (піридоксаль,
піридоксин), В7 (біотин), В9 (фолієва кислота); соли неорганічних кислот: FeSО4, Fe(NО3)2, К2НРО4, КН2РО4,
MgSО4, MnSО4, СаС12, NaHCО3, NaH2PО4, Na2HPО4.
Для експериментів обиралась свіжо відібрана біомаса СЗВ і відпрацьована біомаса після метаногенезу.
Обидві проби відфільтровувались, і водні розчини піддавались мікробіологічному та фізико-хімічному
дослідженню. Було встановлено, що у відпрацьованій від біомаси СЗВ воді містяться бактерії роду
Streptococcus, що виступають джерелом гіалуронової кислоти. У воді, що залишається після метаногенезу
біомаси СЗВ відповідних бактерій виявлено не було. Після обробки 5 дм3 води 3,5 дм3 фізіологічного розчину і
витримуванні протягом п’яти діб, її підкислювали розчином 9 %-ої розбавленої оцтової кислоти і витримували
при 0–5оС ще п’ять діб. У водяному розчині утворювався осад масою 1,5 г. Для ідентифікації отриманої
речовини як контроль застосовувалась косметична ГК (1,4 %-ий гель). Проведення тонкошарової хроматографії
на пластинах Silufol виявило тотожність стандартної ГК і одержаної з водного розчину біомаси СЗВ.
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Вітамін В1 (тіамін)

Вітамін РР (нікотинамід, нікотинова кислота)

Вітамін В7 (біотин)

Вітамін В9 (фолієва кислота)

Вітамін В15 (пангамова кислота)
Отже, ретельний аналіз літературних даних і проведені експериментальні дослідження довели
можливість отримання гіалуронової кислоти з біомаси синьо-зелених водоростей, яка не піддавалась
метногенезу.
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РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ З ФРУКТОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ
Каминіна М. Ю, студ., Пасенко А. В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кисломолочний сир є біологічно повноцінним продуктом, який призначений для харчування широких
мас населення. Тому важливим питанням харчового виробництва є збільшення випуску, зниження вартості і
підвищення якості цього виду продукції. У наш час при розробці та освоєнні технологій, що направлені на
вирішення вказаних задач, значна роль відводиться використанню спеціальних харчових наповнювачів. Серед
них виділяють фруктові наповнювачі, які все активніше використовуються харчовою промисловістю. І це не
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випадковість, тому що органолептичні характеристики харчових продуктів є вирішальними в харчовій
біотехнології.
Насьогодні, актуальним питанням для виробників кисломолочних продуктів залишається підвищення
біологічної цінності, безпечності та розширення асортименту харчової продукції. Одним із шляхів вирішення
цього питання є покращення смакових та структурних показників молочнокислої продукції. Перспективним
напрямком у харчовому виробництві є створення молочних продуктів із використання натуральних природних
компонентів, які не шкідливі для організму людини, а також містять багато цінних та поживних компонентів,
вітамінів, мінералів та інше. У роботі запропонована технологічна лінія виробництва кисломолочного сиру з
абрикосовим наповнювачем, що є перспективним рішенням низки питань сучасної біотехнології виробництва
кисломолочної продукції.
При розробці вказаної технології розглянута існуюча лінія виробництва кисломолочного сиру на
молокопереробному
виробництві, у межах якої в якості біоагенту переробки молока обґрунтовано
застосування чистих культур та заквашувальних композицій зі змішаних культур пробіотичних штамів біфідо- і
лактобактерій з підвищеними імуномоделюючими властивостями шляхом додавання фруктового наповнювача.
У роботі розроблено рецептуру абрикосового наповнювача для кисломолочного сиру, який містить:
абрикоси у вигляді пюре – 35 %, кристалічний цукор – 51 %, пектин – 13 %, концентрат лимонного соку – 1 %
Проведено розрахунки щодо внесення наповнювача у кисломолочний сир. За запропонованою технологію
готовий біопродукт – це біла з відтінком фруктового пюре однорідна пастоподібна маса з характерним
кисломолочним присмаком абрикоси, в міру солодка. Фізико-хімічні показники продукту: титрована
кислотність становить – 114±5 °Т, рН 4,5±0,1 од., масова частка жиру – 4,8±0,1 %, вміст вологи – 74,5±0,1 %. За
мікробіологічними показниками готовий продукт у холодильнику можна зберігати до 14 діб без змін кількості
бактерій групи кишкової палички та золотистого стафілококу.
Для впровадження даної технології на підприємствах молокопереробної галузі не потрібно здійснювати
модернізацію або реконструкцію виробництва. Удосконалена технологія може бути реалізована на лініях
роздільного виробництва кисломолочного сиру, встановлених у цехах з виробництва молочних продуктів.
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PROSPECTS FOR THE USE OF ANTIOXIDANTS IN THE FOOD INDUSTRY
Dudka G. Y., stud., Novokhatko O. V., PhD
Kremenchug national University named after Mikhail Ostrogradskii
In Ukraine, there is a steady increase in the number of diseases caused by various mutagenic and carcinogenic
environmental factors. Currently, antioxidants are substances that prevent oxidation of other substances in the human
body and thus prevent the formation of free radicals that adversely affect cells. One of the directions of creating new
functional food products is the inclusion in the composition of various plant materials. Unconventional sources of
biologically active substances in their chemical composition include antioxidants.
A study of the literature shows that the use of antioxidants was established in the 70s. American biophysicist
Denham Harman suggested that the main cause of damage to cellular molecular structures is free radicals that occur in
the body due to the oxidizing ability of oxygen. These substances are formed in cells during oxidative energy
metabolism. In calculations to determine which product can meet the body's daily antioxidant needs, has been identified
as the best for this blueberry, since it includes vitamins a, C, E, a group, calcium, magnesium, iron, zinc, manganese and
selenium.
Antioxidants that come into the body from food, strengthen the natural mechanisms that protect it, keeping the
appropriate balance. That is why they are an important element of the diet. Most often contain in vegetables and fruits.
The most common antioxidants include: Background bundles of parsley, beets and other vegetables provitamin a (betacarotene) is found in carrots, pumpkins, apricots, red pepper, tomatoes, parsley, sorrel, spinach and lettuce. Vitamin a is
found in broccoli, carrots, spinach, milk, butter, egg yolks and sea fish fats. Vitamin E is found in vegetable oils,
sunflower seeds, nuts, sprouts, maize and spinach. Vitamin C (ascorbic acid) is found in citrus fruits, kiwis, tomatoes,
red bell pepper, Brussels sprouts, parsley, spinach, rivers, wild rose and strawberries. Selenium is found in Brazil nuts,
sunflower seeds, fish and seafood, garlic, onions, brown rice, wheat germ and poultry. Polyphenols are found in olive
oil, grapes, avocado, lettuce, red wine, green, red and white teas.
In our time, for the prevention of diseases, it is advisable to use blueberries or citrus fruits in the production of
fermented milk products. One of the options that you can imagine drink "Laktovit", which will combine the benefits of
antioxidants and dairy products.
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Thus, we can say that the use of blueberries as a secondary product in the production of products in any food
industry will have a positive impact not only on the economic side of the company, but also on the health of the
population, making the product in turn, more economical.
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МОЖЛИВОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОДЕРЖАННЯ ЧАЙНИХ НАПОЇВ, ЗБАГАЧЕНИХ
ВІТАМІНАМИ ГРУПИ В ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ MEDUSOMYCES GISEVII LINDAU
Дудник О. В., студ., Козловська Т.Ф., к.х.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Чай – один із найпопулярніших напоїв у світі з історією, що налічує тисячі років. Останнім часом
спостерігається зростання споживання чаю та чайних напоїв. За об’ємом споживання вони посідають друге
місце в світі після питної води. Це пояснюється, перш за все, функціональними властивостями чаю та чайних
напоїв, а також їх унікальними органолептичними властивостями. Наявність комплексу водорозчинних
хімічних речовин і невеликої кількості розчинних цукрів робить чайні напої не тільки чудовим
антисклеротичним напоєм, але й забезпечує збереження вітамінів групи В, що поглинаються цукрами. Серед
водорозчинних екстрактивних речовин чаю, важливе місце займає дубильні речовини та алкалоїди, що добре
тонізують і позитивно впливають на організм людини. Насиченість цими речовинами залежить від сорту
рослин, умов виростання, технологічних процесів переробки та додавання різноманітних біоагентів при
виробництві чайних напоїв.
Питання про вдосконалення чайних напоїв дуже актуальне, оскільки на стан здоров’я сучасної людини
впливає безліч негативних чинників навколишнього середовища, що, в свою чергу, несприятливо відбивається
на її здоров’ї та викликає стан стресу. Саме тому важливо впроваджувати нові шляхи зміцнення здоров'я та
підвищення імунітету людини. На даний час представлені на ринку бутильовані холодні чаї, в якості
функціональних напоїв, розкриті досить мало, але їх користь важко переоцінити. Саме тому необхідно
знаходити шляхи впровадження нових функціональних напоїв, і в першу чергу напоїв на основі чайної
сировини, що збагачені вітамінами.
У зв’язку з цим метою роботи є розробка біотехнології одержання чайних напоїв, збагачених
вітамінами групи В, із застосуванням Medusomyces gisevii Lindau.
Досягнення мети досліджень є достатньо складним питанням з точки зору біотехнології зазначеного
вище процесу. Необхідно відпрацювати технологію отримання культури Medusomyces gisevii Lindau на різного
виду чайних напоях; визначити вміст вітамінів групи В у досліджуваних розчинах до і після внесення
біоагенту; визначити економічну доцільність використання комбучі для виробництва функціональних напоїв,
збагачених вітамінами групи В; розробити комплекс біотехнологічних і природоохоронних заходів,
спрямованих на переробку відходів після виробництва чайних напоїв.
Необхідно зазначити, що для кількісного визначення вітамінів групи В у пропонованих чайних напоях
широко використовують як класичні аналітичні методи, так і мікробіологічні методи. Вони базуються на тому,
що для деяких мікроорганізмів вітаміни є незамінними чинниками росту. При цьому в межах певної
концентрації вітамінів спостерігають лінійну залежність між швидкістю росту, розмноженням мікроорганізмів і
вмістом вітаміну в культуральному середовищі.
Для кількісного визначення вітаміну В12 доцільно застосувати ферментативні методи. Вони мають
високу чутливість і дають змогу виявити низькі концентрації цього вітаміну. У цих методах використовують
ферменти діолдегідрогенази, гліцеролдегідрогеназу. У ході реакцій до надлишку ферменту додають
коферментні форми вітаміну В12. Швидкість реакції пропорційно залежить від кількості доданого вітаміну.
Для того, щоб створити промислову біотехнологію виробництва чайного напою на основі Medusomyces
gisevii Lindau необхідно знати біологічні, біохімічні, фізико-хімічні властивості власне об’єкту дослідження та
продуктів його життєдіяльності.
По-перше, чайний гриб є живою колонією, утвореною сумісним симбіозом дріжджових грибів
Saccharomyces ludwigii, Brettanomyces bruxellensis, Schizosaccharomyces pombe тощо родини Saccharomycetaceae
і оцтовокислих бактерій Acetobacter xylinum роду Zoogloea. Чайний гриб – це різновид симбіотичного
організму, який складається з мікобіонту (дріжджових грибів з роду Torula) і фікобіонту (оцтовокислих
бактерій Bacterium xylinum, Bacterium xylinoides, глюконової бактерії). Оцтовокислі бактерії інтенсивно
282

розмножуються з утворенням великих колоній. Дріжджові гриби переробляють цукор, у результаті чого
утворюються двооксид вуглецю та етанол. Оцтовокислі бактерії окислюють етанол з утворенням оцтової
кислоти, яка призупиняє процес бродіння рідини. Дріжджові гриби та оцтовокислі бактерії широко
розповсюджені у природі, мешкають на поверхні ягід і плодів. У складі чайного гриба знайдений новий
мікроорганізм Bacterium gluconicum, здатний переробляти глюкозу (виноградний цукор) на глюконову кислоту,
якій властива антибіотична дія [1].
По-друге, слід закцентувати увагу на фармакологічних і терапевтичних властивостях Medusomyces
gisevii Lindau. Настій гриба активно використовують при захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту,
нирок і січового міхура, при головних болях. Чайний гриб признаний потужним антибіотиком природного
походження, який не здійснює негативного впливу на мікрофлору кишкового тракту на відміну від синтетичних
антибіотичних препаратів. Настій є ефективним при простудних захворюваннях, грипі, деяких формах ангіни.
Чайний гриб зарекомендував себе як ефективний профілактичний засіб проти атеросклерозу, поліартриту.
Настій гриба є ефективним при гіпертонії, діє як заспокійливе на нервову систему, поліпшує роботу серцевосудинної системи. Чайний гриб використовують і для схуднення в комплексі з іншими засобами. Активні
речовини гриба прискорюють обмін речовин в організмі, сприяють виведенню шлаків і токсинів [2].
У настої чайного гриба містяться глюконова, лимонна, оцтова, молочна, фосфорна, яблучна, щавлева, койева
кислоти, етанол, ферменти протеаза, ліпаза, амілаза, вітаміни групи В, вітаміни РР, C, кофеїн, винний спирт.

Вітамін РР
Вітамін В1

Вітамін В6

Вітамін С (аскорбінова кислота)
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Експериментально установлено, щоо настій чайного
гриба має виражені метаболічні властивості, відновлює
структуру клітин, що відбивається на самопочутті людини.
На основі чайного гриба було виділено антибіотик
медузин з бактерицидною дією. Установлено також і
протимікробний,
або
антибіотичний
ефект
завдяки
накопиченню медузина за період росту чайного гриба.
Активні сполуки гриба сприяють поліпшенню
травлення, зменшують важкість у шлунку від переїдання.
Приємний на смак напій тонізує, додає бадьорості, знімає
втому, головний біль і нервове напруження. Застосування
чайного гриба доцільно при підвищеному артеріальному тиску,
атеросклеротичних змінах в організмі в літньому віці.
Лікування чайним грибом застосовують при
захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів, хронічних
запорах та інших кишкових захворюваннях.
Володіючі антибіотичною, протизапальною дією,
чайний гриб застосовують для лікування стоматиту, деяких
форм ангіни, гнійничкових уражень шкіри, кон’юнктивітів.
Настій гриба ефективний при лікуванні скарлатини, черевного
Вітамін В12
тифу, грипу та простудних захворювань, дифтерії. Чайний гриб
здатний переробляти і використовувати для своєї життєдіяльності сечову кислоту, що утворюється в результаті
метаболізму.
Окремим питанням розробки біотехнології виробництва чайних напоїв на основі Medusomyces gisevii
Lindau є переробка утворених відходів. У цьому напрямі було проведено низку досліджень, які виявили
можливість застосування відпрацьованих розчинів як біодобрива для пришвидшення проростання окремих
овочевих культур, а відпрацьований Medusomyces gisevii Lindau можна застосувати як біологічно активну
добавку для зниження вмісту ліпідів у біологічних об’єктах [3].
Отже, біотехнологічний підхід є найбільш оптимальним для отримання чайних напоїв, збагачених
вітамінами групи В, з використанням Medusomyces gisevii Lindau, дозволяє поліпшити їх органолептичні
показники, хімічні, фізичні та біологічні властивості, підвищити вміст корисних речовин, що, в свою чергу,
дозволить таким напоям вийти на ринок України як функціональних напоїв для зміцнення імунітету населення,
особливо того, що мешкає у промислово навантажених регіонах.
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РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЧЕРВОНОГО ВИНА З ДОДАВАННЯМ ГРАНАТА
Лещенко А.С., студ., Наухатько Д.П., студ., Сакун О.А., к.т.н., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Глобалізація ринку вина потребує перебудови галузі таким чином, щоб її продукція відповідала
високим вимогам ринку. На сьогоднішній день великий попит має вино з додаванням фруктів або повністю
фруктове вино, але ці всі рецепти виключають зі складу виноград [1].
Виноградні вина володіють добре вираженими бактерецидними властивостями, які обумовлені вмістом
органічних кислот, етилового спирту та інших сполук, які володіють антисептичними властивостями. Вино
містить водорозчинні вітаміни групи В, вітамін Н та небагато аскорбінової кислоти. Усі вітаміни, що присутні у
вині, надходять з винограду.
У кісточках винограду є різні флавоноїди (антиоксиданти), необхідні для активації ферментів і імунної
системи. У винах вони представлені в основному флавонолами, катехінами, лейкоантоціанідинами та
антоціанідинами. Продукти полімеризації катехінів і лейкоантоціанідинів прийнято називати танінами, які
об'єднують в більш широке поняття «дубильних речовин». Загальний вміст фенольних сполук у вині сягає 6 г/л.
До складу червоного вина входять такі макроелементи як натрій, калій, кальцій та магній, а також
мікроелементи: залізо, селен, мідь, цинк. Містить вітаміни групи В, С, РР, мінерали (магній, калій, йод, фосфор,
марганець, рубідій, кобальт). Максимальним вмістом пектинових речовин вирізняються червоні вина.
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Пектинові речовини надають м’якість смаку вина, а при надмірному їх вмісті являються джерелом накопичення
у вині метилового спирту.
Перелік лікувальних і гігієнічних властивостей вина надзвичайно широкий. Воно підвищує апетит,
посилює секрецію ендокринних залоз, сприяє кращому виділенню жовчі, шлункового соку і підтриманню
нормальної кислотності шлунку, розширює судини, володіє антитоксичними властивостями, використовується
як складова різних ліків.
Вживання червоного вина запобігає утворенню тромбів, благодійно впливає на кровообіг і стінки
судин, прискорює виділення холестерину, запобігає розвитку атеросклерозу і захворювань серця
Водночас вино містить безліч алергенів, таких як фрукти, дріжджі, пилок, а також гістаміни - сполуки,
що викликають кропив'янку, свербіж шкіри, чхання, спазми бронхів і інші симптоми алергії. При частому
вживанні алкоголю ферментативний обмін речовин сповільнюється і токсичний продукт розщеплення
алкоголю - оцтовий альдегід - накопичується в печінці, що з часом може викликати серйозні захворювання, в
тому числі цироз.
Флавоноїди зумовлюють Р-вітамінну активність вин, володіють антигіпертензивною, протизапальною,
антиалергічною, кардіо- та гепатопротекторною, гіполіпідемічною, протипухлинною і радіопротекторною дією.
Речовина проантоціанід може перемогти деякі види бактерій, що приносять шкоду організму.
Наприклад, стрептокок Мутанс. Цей вид бактерій руйнує зубну емаль, провокує появу карієсу.
Ще один флавоноїд – резвератрол – нормалізує клітинний обмін, допомагає кисню активніше
надходити в клітини. Запобігає породженню неоплазії, прогресування ракових хвороб, регулює жировий обмін
печінки. Резвератрол знижує глюкозу в крові, тим самим запобігаючи розвитку цукрового діабету, а також
ожирінню. Підвищує загальний тонус, фізичну і розумову діяльність.
Інша корисна речовина – танін – присутня в м’якоті, кісточках винограду, а також у плодоніжках. Танін
робить кровоносні судини еластичнішими, що сприяє кращому проходженню крові.
Особливо важливе значення таніни відіграють при формуванні забарвлення вина. При виготовлені вин,
призначених для реалізації у молодому віці, контракт сусла із мезгою повинен бути не тривалим, що
забезпечить максимально інтенсивний колір вина за рахунок антоціанів без надлишку танінів.
Сприятливе поєднання різних біологічно-активних речовин робить вино сильним біоенергетичним,
тонізуючим та загальнозміцнюючим напоєм, яке підвищує життєдіяльність людини. Запропонована технологія
додавання зернят гранату до червоного вина забезпечує зростання антиоксидантної активності продукту.
Гранат не тільки поліпшує смакові властивості такі як терпкість, солодкість, нотки гранатного смаку, а й
поліпшує його властивості, збільшуючи термін зберігання вина та час бродіння, що підвищує вміст алкоголю.
Крім усього перерахованого гранат багатий на вітаміни груп С, В 5, К, Е, мінеральні солі калію, кальцію,
магнію, заліза, натрію, фосфору, міді, йоду та інші; білки; таніни; антиоксиданти, ряд елементів, які беруть
участь в кровотворенні.
Зміцнює імунну систему, кістки, розщепляє холестерин у печінці. Запобігає дерматитам, невритам,
загальним розладам, сприяє обміну речовин. Сприяє обміну речовин у кістках і здоровій роботі нирок,
забезпечує рівень коагуляції. Запобігає анемії; необхідний для вагітних жінок. Сприяє відновленню
пошкоджених губ, збагачує еритроцити. Сприяє утворенню плазми у крові. Таніни, пектин корисні для травної
системи, знімають діарею, стимулюють виділення травних соків, допомагають поліпшити апетит. Ліноленова
кислота, що міститься в зернах граната, пригнічує активність канцерогенних речовин, що викликають рак.
Саме тому, біотехнологія виноробства з винограду та гранату є перспективною та актуальною.
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОГО ЦУКРУ
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Сучасний цукровий завод – це велике підприємство, яке переробляє 6 тис. тонн і більше цукрових
буряків на добу. Тут утворюється значна кількість стічних вод, очищення їх є важливою складовою частиною
виробництва. В умовах цукрового виробництва стічні води повинні піддаватися попередньому механічному, а
потім біологічному очищенню, під час якого в освітлених стічних водах перебігають процеси розкладання
органічних речовин (вуглеводів, білків, органічних кислот і ін.) та їх мінералізація.
Цукрове виробництво є високоіндустріальним та енергоємним виробництвом, займає важливе місце у
структурі промисловості України. Основною продукцією є цукор, який використовується як продукт
харчування, широко застосовується у кондитерській, хлібопекарській, спиртовій, консервній, молочній та
інших галузях промисловості.
Внаслідок діяльності підприємств цукрової промисловості відбувається забруднення атмосферного
повітря, що призводить до зміни хімічного складу, фізичних і фізико-хімічних властивостей повітря. Серед
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основних забруднюючих речовин, що викидаються цукровими заводами в атмосферне повітря, слід зазначити
продукти згорання палива (природного газу), карбон оксид, амоніак від випарної установки, ферум оксид та
сполуки мангану при газовому різанні металу та електродуговому зварюванні, масляна та оцтова кислоти від
сховища жому, сірководень та карбонові кислоти від полів фільтрації.
Основною ж екологічною проблемою цукрових заводів є значне водоспоживання. Виробництво цукру
із буряків є одним із найбільш водоємних виробництв агропромислового комплексу. Для виробництва 1 т цукру
із буряків необхідно витратити близько 60 м 3 води, тоді як, наприклад, на м’ясокомбінатах на 1 т м’яса
припадає 6,9–8,9 м3 стічної води, а на заводах рибного борошна і риб’ячого жиру скидається 1–4 м3 на 1 т
сировини, на 1000 л переробленого молока споживається 1–2 м3 води.
Модернізація очисних установок блоку водоочищення передбачає впровадження у старі очисні лінії
нові технології. Так, модернізація очисних споруд дозволяє підвищити надійність роботи очисної системи і
знизити витрати на електроенергію шляхом установки нових насосів і біофільтрів. Мета реконструкції очисних
споруд – це зниження витрат на експлуатацію застарілого обладнання, підвищення ефективності роботи
очисних установок, раціональне використання наявних ресурсів, можливість надати спорудам естетичного
вигляду. Актуальними для роботи блоку водоочищення залишаються поля фільтрації – очисні споруди, які
пристосовані для біологічного очищення стічних вод шляхом їх фільтрації ґрунтом. Поля фільтрації працюють
ефективно і надійно у весняно-літній період, якщо вони розташовуються на ділянках зі сприятливими
гідрогеологічними та кліматичними умовами, а також при правильній технічній їх експлуатації.
Таким чином, у зв`язку зі значними витратами води у технологічному процесі виробництва та її
забрудненням під час використання цукробурякове виробництво, в цілому, негативно впливає на навколишнє
природне середовище. Тому раціональне використання води у цукровому виробництві, зниження витрат
природної води та зменшення кількості стічних вод є актуальною проблемою для цукрової галузі України.
Вирішення цих екологічних питань дозволить не тільки знизити витрати у виробництві цукру, але й поліпшити
екологічний стан в Україні.
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Харчова цінність та енергетична цінність пива залежить від його екстрактивності і хімічного складу. З
цієї точки зору грають роль екстрактні речовини (сахариди й азотисті речовини) і спирт. Гіркі речовини хмелю
сприяють виділенню жовчі і покращують процес травлення. Крім того, пиво є хорошим емульгатором їжі.
Колоїди пива, що емульгують і диспергують у травному тракті речовини, збільшують поверхню
ферментативної дії і зіткнення їжі з стінками кишечника.
Помірне споживання пива понижує ризик коронарного захворювання серця до 24,7 %. Активні
речовини, що перейшли в пиво з хмелю, мають заспокійливу дію, гальмують ріст та розмноження бактерій.
Аналіз ринку збуту пивних напоїв свідчить про низьке різноманіття продукції, що робить актуальним
необхідність розробки новаторського продукту з трав’яними ароматами. У зв`язку з цим запропоновано
введення нового для нашого ринку сорту пива – світлого пива з додаванням ефірної олії шавлії мускатної
(Salvia Sclarea).
Перші спроби запровадити до рецептури пива лікарські рослини виникли ще у XVI сторіччі, в Англії,
коли за відсутності якісних інгредієнтів, смакові характеристики пива або елю покращувались завдяки травам.
Шавлій серед них був найрозповсюдженішими і найулюбленішим, завдяки ньому пиво набувало не тільки
смакових якостей таких як духмяний аромат та яскрава гірчинка. Також підсилює п`янкі властивості напою,
добре впливають на піностійкість і повноту смаку [1].
Сучасні технології змінили рецептуру приготування елю з шавлієм, удосконалено етапи виробництва
пива. Головним нововведенням є наявність ферментера. На етапі підготовки інгредієнтів людський фактор
зведено до мінімуму у зв’язку із використанням сучасного обладнання, зокрема, для швидкого та якісного
подрібнення сировини використано валову дробинку. Для очищення сировини від домішок, які не відокремлює
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магнітний сепаратор, застосовано фільтраційний апарат, сепаратори. Таким чином на кінцевому етапі отримано
чистий та якісний продукт.
На якість пива позитивно впливають пектинові речовини, поліпшуючи піноутворення і піностойкість,
що створюють повноту смаку.
Листя шавлії містять олію ефірну (0,5–2,5 %), крохмаль, речовини дубильні конденсовані (4 %),
кислоти тритерпенові (урсолова і олеанолова), дитерпени, запашне ефірне масло (до 2,5 %), до складу якого
входять борнеол, камфора, пінен, сальвен, туйон, цедру, цинеол (15 %), фітонциди, що мають сильну
бактерицидну властивість, речовини смолисті (5–6 %) і гіркі, флавоноїди, кумарин, ескулетин та інші речовини.
Шавлія має сильні антисептичні властивості, зумовлені вмістом рослинного антибіотика сальвіну.
Вбиває золотистий стафілокок і прибирає сліди його життєдіяльності. Виявляє високу протигрибкову
активність. Шавлія лікарська та мускатна має протизапальну, кровоспинну, ранозагоювальну, в’яжучу дію.
Знижує проникність стінок лімфатичних та кровоносних судин, клітинних мембран. Зміцнює епітелій,
поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту, дає невеликий спазмолітичний ефект. Тонізує серцевий м’яз,
нормалізує обмінні процеси в організмі, позитивно впливає на стан нервової та кровотворної систем.
Використовують для полоскання порожнини рота при лікуванні тонзилітів, гінгівітів, гострої ангіни, а так само
при афтозних ураженнях ротової порожнини, стоматиті, гострих захворюваннях респіраторного характеру.
Salvia Sclarea має не тільки яскраво виражені лікувальні властивості, але також виділяє тонкий аромат,
який надає заспокійливу і релаксуючу дію.
Введення нового смаку може не тільки принести користь виробнику, а і перетворити весь ринок у
перспективний, вивести його із стагнації. Потрібно також врахувати стан продажу, падіння купівельної
спроможності українців та підвищення ціни акцизного товару, мита на нього. Також можливо
розповсюджувати новий сорт не тільки на території України, а і за кордоном, у країнах з тотожним станом
різноманіття на ринку збуту.
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ВЛИЯНИЕ НА БИОТУ ФОРМАЛЬДЕГИДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Привалова В. Ю., студ., Пасенко Д. В., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Актуальной экологической проблемой современности является антропогенное загрязнение
атмосферного воздуха урбанизированных территорий. Город Кременчуг по уровню загрязнения воздуха
числится в списке одним из самых загрязненных городов Украины. Специалисты зафиксировали в воздухе на
территории г. Кременчуг превышение содержания формальдегида в 2,7 раза допустимого уровня. Из 46 взятых
проб воздуха в трех пробах химический состав не соответствуют нормам. Загрязнение воздуха обнаружили в
селитебных зонах, в том числе, в районе асфальтного завода на ул. Хорольской. Специалистами было
зафиксировано превышение по аммиаку, формальдегиду и фенолу.
Рассмотрим формальдегид как химическое соединение и его вредное влияние на биоту. Формальдегид
(Е 240, от лат. formica – «муравей») – муравьиный альдегид, официально признан канцерогеном, так как
доказано, что использование формальдегида связано с повышенным риском развития онкологических
заболеваний. Это бесцветный газ, обладающий резким запахом, хорошо растворимый в воде и спирте. Он очень
токсичен. Формальдегид тяжелее воздуха, при нагревании он легко полимеризуется. Это соединение является
сильным восстановителем. 35–40%-ный раствор формальдегида применяется под названием «формалин». В
настоящее время формальдегид применяется в ведущих отраслях производства, таких как, производство
пластиков, красок, смол, текстиля, как вещество для дезинфекции, консервации. Формальдегид широко
применяется в повседневной жизни и в производстве мебели, пластмасс, в медицине. Особенно широкое
распространение приобрела феноло-формальдегидная смола, используемая для изготовления ДСП и МДФ на
мебельных фабриках, а так же игрушек из различного рода пластмасс.
Формальдегид согласно заявлению Международного агентства по исследованию рака, входящего во
Всемирную организацию здравоохранения, официально считается канцерогеном, то есть веществом,
вызывающим рак. Экспертами доказана связь формальдегида с повышенным риском развития раковых
опухолей носоглотки. Кроме того, данные проведенных исследований говорят о том, что это вещество может
приводить к лейкозу. При ингаляции наблюдается раздражение слизистой оболочки глаз (слезотечение) и
верхних дыхательных путей, спазм и отёк гортани, кашель, одышка, бронхит, пневмония. При попадании на
кожу появляется дерматит, коагуляционный некроз кожи. При поступлении внутрь организма человека обычно
возникают ожоги пищеварительного тракта, жжение во рту, за грудиной и в подложечной области. Всё это
может сопровождаться тошнотой и рвотой с кровью. Формальдегид вызывает поражение печени и почек.
Большие концентрации формальдегида могут привести человека в коматозное состояние. Кроме того, может
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возникнуть повреждение сердечной мышцы, при этом в крови развивается гемолиз и лейкопения. Доказано, что
люди с профессиональным риском отравления формальдегидом гораздо чаще болеют раком, особенно раком
горла.
Таким образом, повышенные концентрации формальдегида в атмосферном воздухе селитебных зон
города способствуют повышению уровня заболеваемости населения онкологическими болезнями. Согласно
статистическим данным на рис. 1 приведена динамика изменения количества жителей города – онкобольных за
период 2012-2015 гг.

Рисунок 1 – Количество онкобольных в г. Кременчуг за период 2012-2015 гг.
При анализе просматривается тенденция к увеличению количества жителей города, состоящих на
диспансерном учете по онкозаболеваниям. Таким образом, важной задачей руководителей производств,
руководства и служб города является первоочередное принятие мер по снижению антропогенного загрязнения
атмосферного воздуха в городе и обеспечение населения качественным медицинской помощью.
ПОЛІМЕРИ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Пісьменнікова Т.С., магістрант, Пасенко Д.В., студ., Пасенко А.В., к.т.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Синтетичні полімери – провідна сировина для промислового сектору. Вони слугують джерелом
отримання пластику.
Виробництво синтетичних полімерів засноване на реакціях полімеризації,
поліконденсації або полі приєднання низькомолекулярних початкових речовин, що виділяються з вугілля,
нафти або природного газу, таких, наприклад, як бензол, етилен, фенол, ацетилен та інших мономерів.
Дослідженням та розробкою технологій виробництва біопластику широко займаються у світі.
Цей напрямок користується підвищеним попитом. Виготовлення синтетичного пластику вимагає величезної
кількості викопного палива, та похідним виробництва є викиди парникових газів в значному обсязі, що завдає
непоправної шкоди озоновому шару. Пластикові відходи повинні перероблятися, оскільки при спалюванні
пластику виділяються токсичні речовини, а розкладається пластик за 100-300 років.
При такій ситуації актуальною проблемою стає заміна не відновлюваних джерел енергії
(нафти, газу и тд.), на відновлюванні, біодеградуючі джерела енергії, важливим потенціальним ресурсом яких
може стати біомаса активного мулу.
Активний мул являє собою складну екосистему, до складу якої входить велика кількість представників
мікрофлори і мікрофауни: нитчасті бактерії, гіфи водних грибів, дріжджі, джгутикові, саркодієві, інфузорії,
коловертки, водні черви та в невеликих кількостях інші багатоклітинні безхребетні.
Продуктивність біомаси активного мулу, набагато більша, ніж будь-якої сільськогосподарської
культури.
Метаболічна активність активного мулу зумовлена спроможністю мікроорганізмів родин
Azotobacter, Bacillus, Bacterium, Pseudomonas та ін., активно використовувати для живлення різноманітні
органічні речовини субстрату, що забезпечує їх значний приріст. Активний мул на 95 і більше відсотків
складається з прокаріотів. Клітини прокаріотів мають включення в вигляді крапель фосфоліпідів. Клітини
біомаси активного мулу в своєму складі містять від 15 до 20 % ліпідів від загального вмісту клітини.
Представники залишкового активного мулу стічних вод характеризуються високим коефіцієнтом
корисної дії (ККД) споживання органічних забруднень в процесі очищення стічних вод [1]. При цьому
практично немає втрат біомаси. Приріст біомаси прямо пропорціональний певній питомій швидкості окислення
субстрату. Клітини мікроорганізмів синтезують відновлювану біоенергетичну сировину – ліпіди (фосфоліпіди),
які за допомогою стандартних біотехнологічних процесів можуть бути перероблені у біопластик – замінник
синтетичного пластику з нафти.
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Загальний вміст ліпідів у клітинах біомаси активного мулу коливається у значному діапазоні.
Кількість та якісний склад ліпідів в значній мірі залежать від умов технологічного процесу культивування
мікроорганізмів. Процес очищення стічних вод протікає за оптимальних умов культивування: температура,
тиск, наявність достатньої кількості поживних речовин, що сприяє
біосинтезу підвищеного вмісту
ліпідів у клітинах [1].
Технологія екстракції фосфоліпідів з біомаси активного мулу складається з наступних етапів:
культивування мікроорганізмів під час очищення стічних вод у біореакторі, вилучення та підготовку до
екстракції біомаси, руйнування клітинної оболонки, екстракція рослинної сировини, синтез
полігідроксіалканоату, отримання екологічно чистого біопластику.
У роботі запропонований метод екстракції ліпідів здійснюваний руйнування клітинної оболонки під
дією СВЧ випромінювання. Біотехнологія екстракції ліпідів з біомаси ускладнюється наявністю міцної
оболонки клітин мікроорганізмів. Крім, того на вихід продукту – ліпідної фракції, суттєвий вплив має вибір
екстрагента. Рекомендовано використовувати для екстракції співвідношення сумішей хлороформ-метанол-вода.
Встановлено, що для виготовлення в промислових масштабах 500 кг біопластику, необхідно
приблизно 800 кг ліпідів. Це робить виробництво біопластику з біомаси активного мулу економічно вигідним, в
порівняні з звичайним пластиком (300 дм3 нафти = 1 т пластику) [2].
Біопластик має ряд переваг перед синтетичним пластиком, по-перше отримується з поновлюваних
джерел біомаси, тобто з біомаси активного мулу і є екологічно чистими. Активний мул є похідним від
технології очищення стічних вод, тому його використання дозволяє вирішите ще одну проблему – утилізація
надлишкового активного мулу, і дана сировина не потребує посівних площ, що є не мало важливим
у технології. По-друге біопластик з ліпідів піддається швидкій біодеградації деструкторами у природному
середовищі (1-2 роки), коли на розклад звичайного біопластику необхідні десятки років, так наприклад для
розкладу поліетиленового пакету необхідно близько 15 років, а на розклад пластикової миски майже 400 років.
Біопластик з ліпідів – перспективна галузь промислового сектору майбутнього.
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Україна займає передове місце за посівами зернових культур. Вони мають різне застосування у
виробництві: хлібопекарському, кондитерському, сільськогосподарському, а також при виробництві біопалива. Зі
всіх перелічених виробництв одним з найбільш цікавих є отримання біопалива. Для зменшення токсичних
викидів у атмосферу та зниження рівня екологічної небезпеки, актуальним є пошук альтернативних джерел
сировини.
Довгий час етанол був відомий лише як розчинник палива вузького застосування. Зараз він вважається
важливою складовою бензину і високо цінується завдяки вмісту кисню та високому октановому числу [2].
Біоетанол − це рідке спиртове паливо, яке виробляється із сільськогосподарської продукції, що містить
крохмаль. На відміну від спирту, з якого виробляються алкогольні напої, паливний етанол не містить води і
виробляється укороченою дистиляцією (дві ректифікаційні колони замість п’яти) тому містить метанол і
сивушні масла, а також бензин. В даний час спостерігається зростання виробництва і споживання етанолу в
усьому світі [3].
За оцінками Управління з охорони навколишнього середовища США, бензин є найбільшим джерелом
штучних канцерогенних речовин. Завдяки додаванню етанолу, бензин збагачується киснем, що сприяє більш
повному згорянню і зменшення викидів карбон оксиду на 30 %. Він також зменшує викиди токсичних речовин
на 30 %, а викиди летких органічних сполук − більш ніж на 25 %. Проаналізувавши життєвий цикл етанолу,
Департамент сільського господарства США прийшов до висновку, що етанол виробляє 134 % енергії, що
витрачається при вирощуванні, збиранні та переробці сільськогосподарських культур. Бензин же повертає лише
80 % енергії, використовуваної при його виробництві [1].
Витрати отримання біопалива можна скоротити за рахунок вирощування сировини для нього. При
використанні технології No-Till скорочуються витрати на техніку в 1,5 рази, на паливо – 2,2 рази, а урожайність
підвищується в 3-5 разів. Завдяки нульовій обробці, можна підвищити кількість сировини, при цьому поля не
будуть виснажуватися, як після традиційної, а кількість палива, яке можна буде отримати, значно збільшиться.
Біоетанол можна виробляти із будь-якої крохмалевмістної сировини. В основному її вирощують у
фермерських господарствах. Свої дослідження ми проводили аналізуючи продукцію фермерського господарства
«Дослідне», яке використовує технологію No-Tіll, що дозволяє отримати більш високі врожаї. Головний
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критерій сировини – її наявність і можливість переробки протягом року: картопля, пшениця, ячмінь та
кукурудза. Вихід кінцевого продукту із тони сировини (суха маса) надано в таблиці 1.
Таблиця 1 – Вихід біоетанола із однієї тони сировини

Отже, найкращою сировиною для виготовлення біопалива за показником виходу біоетанола з однієї
тони сировини, на нашу думку, є кукурудза. Населення, що мешкає у сільській місцевості, як правило, вирощує
сільськогосподарські культури на продаж. Тому інформування місцевого населення щодо можливості здачі
біомаси у фермерське господарство дозволить отримати додаткову дешеву сировину.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО АГРОГОСПОДАРСТВА
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Біогаз – різновид біопалива. Добувають із відходів тваринництва, харчової промисловості, стічних вод
та твердих побутових відходів (відсортованих, без неорганічних домішок, та домішок неприродного
походження). Тобто застосовувати можна будь-які місцеві природні ресурси [1].
У Європі основною сільськогосподарською культурою, використовуваної для отримання біогазу, є
кукурудза. Європейські фермери вважають за краще використовувати силосну кукурудзу, оскільки великі,
регулярні врожаї, а кількість в отриманому з неї біогазі метану досить висока. Вартість біометана, отриманого з
кукурудзи найнижча, якщо порівнювати з іншими культурами, і становить приблизно 6 євроцентів за один
кубометр біометана[2].
Україна являється активною сільськогосподарською країною з найбільшим родючим потенціалом
земель світу. Особливо вигідними кліматичними умовами для вирощування кукурудзи відрізняється
центральна частина країни.
Унікальним прикладом активно розвиваючого сучасного сільського підприємництва є селянськофермерське господарство «Дослідне» на Полтавщині. Метою господарства є ціленаправлений рух вперед з
використанням новітніх технологій. Використання технології No-Till поруч з традиційною системою
землеробства дає змогу дослідникам порівнювати результати вирощування агрокультур в кліматичних умовах
України та використовуючи потенціал країни, не лише отримувати прибуток, а й відновлювати й підтримувати
екологічний баланс живої речовини [3].
Агротехнологія No-Till передбачає залишати стерню агрокультур на поверхні ґрунту для підвищення
вмісту гумусу шляхом проходження низки мікробіологічних процесів [3]. У той час як традиційна технологія
обробітку не передбачає використання залишків рослин, вони є відходами виробництва. Таким чином залишки
рослин після сезону збору
врожаю можна перетворити в прибуткову сировину для отримання
біотехнологічного продукту – біогазу. А дивлячись на те, що в Україні традиційна технологія обробки ґрунту є
основною, є можливість створення колективних біогазових установок.
Використання кукурудзи відкриває можливість, з одного боку, підтримати конкурентоспроможність
сільгоспвиробників за рахунок диверсифікації їх доходів, з іншого – збільшити ефективність місцевої
економіки. Кукурудза на біогаз може також підтримати тваринницькі господарства, які мають фінансові
проблеми через невеликі розміри.
Виробництво біогазу відкриває можливість диверсифікувати культури, вирощувані в господарствах,
сприяти охороні природного середовища . Внесення дігестата від метанізації відновлює насиченість грунту
органічними елементами після вирощування силосної кукурудзи. При тій же кількості метанової сировини
виробництво біогазу зростає з використанням енергетичних культур, приносячи масштабну економію[1].
Отже, використовуючи залишену стерню після традиційної технології обробітку ґрунту щляхом
виробництва біогазу можна отримати не лише відновлювану енергію, а й біодобриво. Що є унікальною
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можливістю господарства не лише вийти на новий рівень прибутковості шляхом безвідходного виробництва, а
й зберегти природний потенціал планети.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТУЧНОГО ДОБОРУ ПРИ СТВОРЕННІ МОРОЗОСТІЙКИХ СОРТІВ ТОМАТІВ
Шендрик В. С., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Культурні рослини (culture plants) займають відокремлену ланку серед усіх рослинних організмів. Такі
рослини є невід’ємною складовою гармонійного існування не тільки людини, як окремого суб’єкта, а також
усіх існуючих компонентів світу. У свою чергу отримання продуктивного врожаю сільськогосподарських
рослин є питанням актуальним, що не має просторових та часових меж.
Створення морозостійких сортів узагалі та томатів зокрема є актуальним питанням зважаючи на
нестабільні зовнішні умови та зміну клімату, що спостерігається у сучасному світі. Оскільки рослина є
значущою для харчової галузі промисловості, тому покращення врожайності та поліпшення вирощування є
питанням досить важливим, й одночасно складним.
Одним із шляхів розв’язання цього завдання є покращення якостей рослин томатів, а саме – надбання
рослинами ознак морозостійкості; зниження чутливості до впливу стресових факторів; створення стійкості до
негативних умов навколишнього середовища; підвищення врожайності, тощо. Це реалізується у рамках
селекційного процесу, який є комплексом методів штучного індивідуального добору та подальшого мутагенезу
рослин на первинних стадіях онтогенетичного розвитку.
Вище викладений матеріал зумовив проведення експерименту за напрямком розвитку ознаки
морозостійкості у томатів. Вихідною формою був обраний томат звичайний (Solanum lycopersicum). Виконання
експерименту проводилось у декілька етапів. На першому – томати були піддані мутагенезним змінам, які
викликались УФ опроміненням та загартовуванням рослин за низьких температур. На другому – безпосередньо
проводився добір рослин. Штучний добір є трудомістким та тривалим, але ефективність цього методу є
виправданою та перевіреною на практиці. Томати, що були отримані у результаті складають чисту селекційну
лінію. При порівнянні всходження томатів селекційної чистої лінії з контролем, що представлений вихідною
формою рослини та різними сортами томатів, у кількості 15 видів, був отриманий такий результат: виведений
сорт – 90 %; контроль – 60 %. Отриманий результат є наочним підтвердженням ефективності методу.
Головна перевага штучного добору полягає у подальшому отриманні посівного матеріалу та рослин
томатів, у яких спостерігається прогресування якостей. Таким рослинам притаманна міцність; стійкість до
несприятливих зовнішніх умов; одночасність сходження та розвитку. Перевагами штучного добору рослин
томатів також є стабільність та передбачуваність подальшого вирощування з отриманого посівного матеріалу;
стійкий прояв покращених ознак незалежно від покоління вирощування; відсутність необхідності періодичного
підвищення гомозиготності сорту.
Використання методу штучного індивідуального добору дозволило спрямувати селекційний процес у
бажаному напрямку. Можливість здійснення добору на усіх стадія онтогенезу дає абсолютний контроль над
селекційним процесом.
У конкретному випадку метод добору відіграє особливу важливу роль – він був застосований для
стабілізації прояву отриманих ознак та вибракування рослин із ознаками захворювань ще на початку
онтогенезу. Саме комбінування штучного добору та мутагенезу є комплексною направленістю селекційного
процесу.
Під час здійснення мутагенезу, як одного з етапів селекційного процесу томатів, що направлений на
розвиток морозостійкості, мають місце мутації негативного характеру. Відсоток таких рослин склав 7,5 %
рослин, які були вибракувані. Це можна пояснити тим, що ступінь прояву ознак залежить від норми реакції
конкретної рослини на умови існування. Спираючись на це можна зробити висновок, що генотип рослини може
формувати різні фенотипи безпосередньо під час онтогенезу.
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ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА МАРКЕТИНГ БЕЗГЛЮТЕНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
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Проблеми здоров'я розглядаються як індикатор переходу суспільства до сталого розвитку, здоров'я
аналізується як комплексний критерій оцінки якості природного середовища і як соціальна цінність. Саме тому
слід приділяти особливу увагу продукції, що дозволяє створити безпеку для здоров'я певного кола людей, що
мають проблеми зі здоров'ям. Здорове населення - вірний шлях до сталого розвитку.
На сьогоднішній день все більш актуальною стає проблема впливу продуктів, що містять глютен, на
організм людини.
Глютен (клейковина) – це клейкий по своїй суті білок, який, власне, "склеює" хліб і змушує його
підніматися. Раніше в цьому білку було 14 хромосом, і він не був таким потужним провокатором запальних
процесів і целіакії. Але сучасна версія пшениці має іншу структуру, 28 хромосом і ціла палітра різних
глютенових білків, включаючи і ті, які провокують розвиток целіакії (непереносимість глютену) з найбільшою
ймовірністю. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що в усьому винна генетично модифікована
пшениця.
Останніми роками медики приділяють більше уваги підвищеній чутливості до глютену (щось на зразок
алергічної реакції), оскільки в сучасному світі набули поширеності генномодифіковані рослини і постійно
вдосконалюються технології сільського господарства та харчової промисловості з використанням продуктів, що
містять підвищену кількість глютену. А в організмі людини може бути недостатньо ферментів для розщеплення
та засвоєння занадто великої його кількості. Якщо, як при алергічній реакції, на це реагує імунна система,
запускається ціла низка запальних реакцій. При запальних реакціях продукуються речовини - цитокіни, які
можуть сприяти розвитку різноманітних запальних процесів, зокрема дегенеративних захворювань мозку.
Лікарі, що вивчають походження дегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона, розсіяний
склероз,хвороба Альцгеймера, аутизм та інші, підтверджують шкідливий вплив речовин, які виробляються при
запаленні і можуть провокувати чи погіршувати стан цих захворювань. На даний час немає можливості 100%
довести чи встановити діагноз підвищеної чутливості до глютену, оскільки немає специфічних лабораторних
тестів.
Однак були проведені дослідження фахівцями російської Загальнонаціональної Асоціації генетичної
безпеки (ЗАГБ) по вивченню впливу корму, що містить компоненти генетично-модифікованих організмів
(ГМО), на біологічні та фізіологічні показники ссавців. Результати дослідження, проведеного ОАГБ спільно з
Інститутом проблем екології та еволюції ім. А.Н. Северцова РАН в період 2008-2010 років, свідчать про значне
негативний вплив кормів, що містять ГМО, на репродуктивні функції і здоров'я лабораторних тварин.
У зв'язку з наявними даними досліджень, ми можемо пов'язати збільшення кількості людей з
вираженою чутливістю і непереносимістю глютену з ГМО в пшениці.
Більшість людей, не знають про те, що у них непереносимість глютену до тих пір, поки не зіткнуться з
серйозними порушеннями в організмі.
Безумовно, боротися з виробництвом генетично модифікованих продуктів дуже складно і цей процес
відбувається протягом тривалого часу. До продуктів, що вміщують глютен відносяться: пшениця, жито, ячмінь,
манна крупа, булгур, кус-кус, пшенична мука, солод, солодовий екстракт, м’ясні напівфабрикати, картопля–фрі,
м’які сири, сир з голубою пліснявою, майонез, кетчуп та соєвий соус. І ці продукти складають майже 30%
раціону харчування людини.
Готова безглютенова продукція зустрічається на полицях магазинів, але для того, щоб зібрати свій
споживчий кошик, потрібно чимало часу, щоб вивчити склад різноманітної продукції, щоб обрати потрібну.
Саме тому, нами було запропоновано створити «Безглютенові стенди» в магазинах і супермаркетах.
Суть цих стендів полягає в тому, що на них знаходиться виключно продукція, в якій не міститься
глютен. Це допоможе покупцям з проблемою непереносимості і чутливості до глютену, бути впевненими в
тому, що вони купують безпечний для себе продукт, а також заощадити час на вивчення складу продукції, що
купується.
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ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛКОВО-ВІТАМІННИХ КОМПЛЕКСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ СЕКТОРІ
Шкарбан Н.В., студ., Никифорова О.О., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Євроінтеграційні процеси, що проходять нині в Україні, вимагають як найшвидшого приєднання
вітчизняного сільськогосподарського сектору до світової системи кормового виробництва для
сільськогосподарських тварин. Покращання споживання, підвищення ефективності використання кормів,
одержання максимальної тваринницької продуктивності, можливе лише забезпеченням високого рівня
збалансованої годівлі із залученням різних комплексних добавок. Інноваційні рішення в галузі тваринництва –
перспектива спроможності виходу держави на провідне місце в світовій системі сільського господарства.
Актуальним є застосування білково-вітамінних комплексів для сільськогосподарських тварин.
Було досліджено перспективи залучення до кормової бази сільськогосподарських тварин білкововітамінних комплексів.
Провідним чинником відсутності успіху у розвитку галузі тваринництва в Україні є дефіцит у раціонах
білка, мінеральних речовин, вітамінів та інших біологічно активних елементів живлення. Через це виробники
тваринної продукції недоотримують приблизно 10−15 % продукції, що збільшує її собівартість. Основними
джерелами забезпечення раціонів дефіцитними елементами живлення є корми. Але вміст біологічно-активних
речовин, зокрема мінералів та вітамінів, в кормах залежить від їх наявності в ґрунтах, на яких вони
вирощуються. В Україні переважають темно-каштанові суглинисті ґрунти, які мають частковий дефіцит за
залізом, цинком, міддю, марганцем, кобальтом, йодом, селеном та вітамінами, що є основою кормової
бази тваринництва [1].
Нині у виробництві білково-вітамінних комплексів чинне місце займає використання і впровадження
досягнень біотехнології. Білково-вітамінні концентрати (БВК) − це суміш подрібнених високобілкових,
енергонасичених кормових компонентів з оптимальною кількістю макро-, мікроелементів та біологічноактивних речовин, що виробляється за науково-обґрунтованими рецептами і призначені для виробництва
комбікормів в господарствах споживачів з урахуванням наявної у них кормової бази. Основні корми,
використовувані в раціонах тварин, – корми рослинного походження і продукти переробки харчової
промисловості. Значну роль відіграють також корми тваринного походження, відходи рибної та шкіряної
промисловості, побічні продукти птахівництва та інші, – але вони не задовольняють всіх вимог збалансованого
повноцінного раціону.
Перспективною
галузю
біотехнології
виробництва
БВК
є
технологія
приготування
білково-вітамінного концентрату із соку картоплі, інокулятами хвої та шипшини з використанням
дріжджів Saccharomyces vini. Процес виробництва кормового білка шляхом мікробіологічного синтезу можна
поділити на кілька етапів. Живильним середовищем для отримання кормових дріжджів служить картопляний
сік, посівним матеріалом – штам Sаcharomyces Vini.
На першому етапі проводять отримання інокуляту. Технологія ділиться на дві стадії. На першій стадії
виділений пресуванням сік шипшини, служить живильним середовищем для дріжджів та отримання посівного
матеріалу для другої стадії – культивування дріжджів. У виділений пресуванням сік шипшини, засівають винні
дріжджі Vini Muscat, додають необхідні для активного зростання мінеральні компоненти – суперфософтні солі,
біотин, солі хлору. В отримане середовище проводять внесення інокулята хвої (від вмісту в складі інокулята
вітамінів, макро- і мікроелементів залежить кінцевий склад поживних речовин). У процесі культивування
винних дріжджів їх додатково збагачують біологічно активними речовинами.
На другому етапі відбувається отримання готового продукту. Процес виробництва кормового білка
здійснюється життєдіяльністю мікробних клітин, тобто шляхом мікробіологічного синтезу. Культуральна
рідина від першої стадії збагачується вітамінами, додається розчин хвої, амінокислоти, БАР, що сприяє
збільшенню виходу біомаси дріжджів, яку в кінцевому етапі підсушують та пресують. Отриманий БВК містить
50−67 % білка, що приблизно втричі більше, ніж у сухій речовині рослин.
Суха маса корму із соку картоплі та інакуляту хвої і шипшини містить 35−64 % сирого протеїну, ліпіди
(від 2−5 до 12−14 %), вуглеводи (10−39 %), каратиноїди (2−12 % ). Все це свідчить про велику ефективність
культури дріжджів Sаcharomyces Vini, як перспективного джерела виробництва білково-вітамінних комплексів
для сільськогосподарських тварин [1].
Таким чином, проблема дефіциту білку, макро- і мікроелементів, вітамінів легко вирішується при
впровадженні в раціон білково-вітамінних комплексів на основі мікробіологічного синтезу картопляного соку
та інакуляту хвої і шипшини штамом дріжджів Sаcharomyces Vini. Це дозволяє задовольнити потребу організму
сільськогосподарських тварин в необхідними елементами живлення. Введення в сільськогосподарський сектор
розробленого БВК на основі біотехнологічних методик до раціонів молодняку забезпечує їх повноцінну
годівлю, сприяє інтенсифікації обмінних процесів, підвищує на 6−11 % приріст живої маси тварин.
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Хліб із житньо-пшеничного борошна має значний попит у населення, оскільки характеризується
високою харчовою та біологічною цінністю завдяки більшому вмісту незамінних амінокислот, макро- та
мікроелементів, вітамінів групи В у порівнянні з виробами із пшеничного борошна. Споживання такого хліба
позитивно впливає на обмін речовин в організмі людини, тому використовується для дієтичного харчування.
Класична технологія приготування виробів із житньо-пшеничного борошна базується на створенні
високої кислотності тіста з метою зниження активності ферментів, поглиблення набухання білків, пентозанів,
оболонкових частинок борошна. Виходячи з особливостей вуглеводно-амілазного і білково-протеїназного
комплексів житнього борошна, для забезпечення високої якості хлібних виробів використовують технологію
приготування тіста на рідких чи густих заквасках, яка є складною й працемісткою [1].
Підвищення якості і харчової цінності хлібних виробів є важливим завданням хлібопекарської
промисловості. У сучасних умовах активного розвитку міні-пекарень, кондитерських цехів, магазинів-пекарень
актуальними є прискорені технології виробництва житньо-пшеничного хліба, які базуються на використанні
полікомпонентних підкислювачів та комплексних хлібопекарських поліпшувачів.
В Національному університеті харчових технологій розроблено комплексні підкислювачі «Ефект
плюс», «Оптимальний 1» та «Оптимальний 2» [2]. Для забезпечення належної кислотності житнього тіста,
інактивації α-амілази, дія якої спричиняє липкість м’якушки хліба до складу комплексних підкислювачів
включили лимонну кислоту та суху молочну сироватку. Крім того, до їх складу входять солод житній
ферментований та ферментні препарати різного принципу дії. Всі компоненти підібрані з врахуванням
особливостей житньо-пшеничного тіста та виробів з нього. Використання запропонованих добавок дозволить
скоротити тривалість технологічного процесу виробництва житньо-пшеничного хліба при збереженні високої
якості готових виробів.
Ще одним із біотехнологічних засобів покращення якості житнього борошна із заниженими
хлібопекарними властивостями є використання поліпшувачів (комплексних чи направленої дії). Сучасний
ринок пропонує широкий асортимент комплексних покращувачів широкого спектру дії вітчизняного і
зарубіжного виробництва. Вони відрізняються складом (наявністю різних ензимів, емульгаторів та інших
інгредієнтів), дозуванням, ефективністю, універсальністю тощо. Асортимент покращувачів включає: Ібіс (ТОВ
«Лесаффр Україна»), Рута Рай (ДП "Зееландія", Україна), Амілокс, Топаз, Полімол, Цитрасол (ГОСНИИХП,
Росія), RS-2, Прима Пан (Бельгія, фірма «Пуратос»), пастоподібна комбінована закваска ВАЗ (Австрія, фірма
«Бакальдрин») та багато інших.
На ринку борошна суттєво зросла кількість сировини з низькими хлібопекарськими властивостями.
Тому перед виробниками постає завдання отримати продукт потрібної якості із сировини зі зниженими
характеристиками. Воно вирішується селекцією нових штамів термофільних молочнокислих бактерій та
дріжджів, використанням фізико-хімічних способів покращення якості рідких дріжджів, розробкою покращеної
схеми приготування рідких дріжджів, оптимізацією складу поживних середовищ тощо [3].
Також новою технологією є використання біологічних заквасок спонтанного бродіння, що дозволить
спростити процес виробництва закваски, зробити його доступним для підприємств різної потужності і при
цьому отримувати продукцію високої якості. Крім того, періодичність процесу ведення закваски спонтанного
бродіння дозволить оперативно реагувати на потреби ринку в житніх та житньо-пшеничних сортах хліба,
виготовляти продукцію на замовлення, збільшувати або зменшувати об’єми виробництва в залежності від
попиту в окремі періоди року [4].
Людина завжди прагнула покращувати технологію виробництва хліба. Для цього вона використовувала
різні біотехнологічні процеси. Завдяки досягненню біотехнології та інших наук зараз хліб є не тільки як
харчовий продукт, а й використовується для лікування і профілактики багатьох захворювань.
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Одной из крупных экологических проблем является проблема загрязнения окружающей среды
продуктами органического синтеза, среди которых одно из первых мест по значению занимают химические
средства защиты растений пестициды.
Применение пестицидов является одним из основных путей интенсификации сельскохозяйственного
производства.
Однако, независимо от форм и способов применения, пестициды продолжают попадать в почву,
накапливаться в ней и влиять на микробные сообщества. Установлено, что реакция почвенных
микроорганизмов на действие пестицидов чрезвычайно разнообразна и зависит от многих факторов:
химической природы, почвенно-климатических характеристик и пр.
Природные процессы самовосстановления и самоочищения, которые тысячелетиями поддерживали и
обеспечивали жизнеспособность природной системы, уже не справляются с колоссальным количеством
поступающих в нее загрязнений, и дестабилизация окружающей среды стала заметной в изменениях
слагающих ее сред, в том числе водной, воздушной и почвенной.
Для ремедиации почв успешно применяют технологии, которые воздействуют на сам загрязнитель, при
этом происходит деструкция или окисление токсичных веществ или их трансформация в менее токсичные
соединения. Методы ремедиации, основанные на обработке токсикантов, классифицируются как физические, в
том числе термические методы, химические, в том числе отверждение и стабилизация, и биологические методы
– биоремедиация. Биоремедиация – это комплекс методов очистки почв и вод, основанный на использовании
биохимического потенциала микроорганизмов (бактерий, грибов), водорослей, высших растений. Важнейшее
преимущество этих технологий заключается в их безопасности для окружающей среды: они основаны на
процессах самоочищения живой природы, и, как правило, при этом отсутствуют вторичные отходы,
образующиеся при других методах ремедиации. Преимущество биоремедиационных технологий связано с
возможностями живых систем, особенно микроорганизмов, метаболизировать в той или другой степени
огромное число различных органических веществ. Кроме того, что применение биоремедиационных
технологий предполагает мягкое воздействие на очищаемую среду, не приводящую к существенным
изменениям основных почвенных показателей.
Огромная роль в деградации циркулирующих в окружающей среде ксенобиотиков принадлежит
почвенным бактериям. Пестициды группы сульфонилмочевины являются одними из самых применяемых в
сельском хозяйстве и часто встречаются в остаточных количествах в почве.целью настоящих исследований
явилось выделение и характеристика бактерий-деструкторов 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты и
пестицидов группы сульфонилмочевины. Выделение микроорганизмов, способных осуществлять деградацию
2,4-д и пестицидов группы сульфонилмочевины проводили из сельскохозяйственных почв, где с различной периодичностью применялись указанные ксенобиотики для защиты растений. В результате проведенного
исследования были отобраны 8 штаммов бакетрий-деструкторов, способных осуществлять деградацию 2,4-д и
пестицидов группы сульфонилмочевины.
Таким образом, применение метода ремедиации почвы, загрязненных 2,4-д и пестицидами группы
сульфонилмочевины позволяет в итоге разрабатывать эффективные, экологически безопасные и малозатратные
технологии с помощью микроорганизмов-деструкторов.
Наиболее известны виды ремедиации почв загрязнённых хлорорганическими пестицидами
 термические (прокаливание, сжигание, стеклование, термическая экстракция);
 физико-химические (осаждение, адсорбция, ионный обмен, электрохимическая и физическая
сепарация);
 иммобилизация/стабилизация/захоронение (например, геологическая изоляция, захоронение на
полигонах, микрокапсулирование);
 биологические (биоремедиация).
Вывод – ни один из методов не опирается на первоначальное определение границ и объема
загрязненных почв ХОП свыше их предельно допустимых концентраций; процесс проходит достаточно
длительно и во время его идет миграция ХОП с водными почвенными и грунтовыми растворами.
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РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У КРЕМЕНЧУЦІ В КІНЦІ ХVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Тур А. А., студ.
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Сторінки історії розвитку медицини м. Кременчука видаються надзвичайно цікавими на тлі загальної
історії міста. Кременчуцький полк у 60-их роках ХVII століття вже не існував, у Кременчуці стояв Олонецький
полк. Міськими лікарями призначалися полкові лікарі, що через стан здоров'я та похилий вік не могли
здійснювати військову службу. Однак через брак лікарів ці посади не були заміщені. Ось з цього часу
розпочинається історія медичного обслуговування міста Кременчук, що виникло у 1571 році як фортеця на
Дніпрі. У 1740 році тут було відкрито аптеку для боротьби з пошесними хворобами, що вирували годі,
насамперед з чумою.
У Кременчуці був заснований підвідділ Васильківського карантину, що діяв під Києвом. З того часу
дійшла до нас назва місцевості «карантин», що в Крюкові (нині правобережжя Кременчука). Поталанило
нашому місту із полковим лікарем. З 1778 по 1784 роки ним став військовий лікар Іван Антонович де-Тейльс –
доктор медицини, правнук голландського підданого Петра І, що свого часу був старшим лікарем у
Петербурзькому адміралтействі, а потім Київському польовому шпиталі. Він відкрив у Кременчуці власну
невеличку лікарню, де лікував бідних безкоштовно. Сталося це на 19 років раніше, ніж у Полтаві, де працював
у 1797 р. колишній штаб- лікар Іван Тишевський.
У 1784 р. Кременчук спіткало лихо – епідемія чуми, що почалася в Крюкові. Для боротьби з нею сюди
прибув всесвітньовідомий лікар-епідеміолог Данило Самійлович Сущинський. Лікар де-Тейльс не міг йому
допомагати, бо був уже старий і хворий. У протичумному госпіталі, що його розгорнув Сущинський, число
видужалих складало 49% – число досі незнане [1, с. 7].
Настав 1802 рік. За новим адміністративним поділом була створена Полтавська губернія, до якої
увійшов і Кременчук. Цей час позначений визначними подіями в розвитку нашого міста, його промисловості,
будівництва. Особливо визначними спорудами стали міська Дума, Успенський собор, побудований у 1803 році,
та Будинок інвалідів, збудований у 1804 р. у складі Богоугодних закладів (1804 –1807 рр.).
Успенський собор був побудований за проектом выдомого архітектора Джакомо Кваренгі, чиї споруди
у стилі класицизму прикрашали Петербург. Особливістю собору був великий півсферичний купол на круглому
світовому барабані, без внутрішніх опор, що в ті часи вважалося чудом техніки. До будівництва останніх двох
споруд причетний Малоросійський генерал-губернатор князь Олексій Борисович Куракін, що представляв
Олександру І план і проект майбутньогособору, а також виконував веління імператора щодо побудови в
Кременчуці Богоугодних закладів. До цього тут лікарні не було, лише будинок для інвалідів та богодільня.
І ось з 1804 по 1807 роки на терені між річками Болотиста Руда та Кагамлик, на землі, придбаній
Куракіним на околиці міста, був зведений комплекс Богоугодних закладів. Комплекс складався з дерев'яної
лікарні, Будинка інвалідів, богодільні християнської та єврейської, венеричної лікарні, господарських споруд.
Будинок інвалідів був кам'яний, двоповерховий, з внутрішньою церквою св. Магдалини. Це була велична
споруда з красивим фронтоном, масивними колонами.
У ті часи лікарнею користувались переважно військові, за них військове відомство сплачувало 50
копійок за добу, а вартість так званих вільних ліжок була сім карбованців на місяць. Лише з 1898 р., коли в
Кременчуці був відкритий військовий госпіталь, у лікарню почали приймати лише цивільне населення. Історик
медицини проф. С.А. Верхратський в свій час писав: «Найкращим лікарняним господарством на Україні було
Кременчуцьке. Воно мало садибу 87 десятин. В архівах зберігалися акти інспекторських оглядів Кременчуцької
лікарні. У всіх актах підкреслюється особливо добрий стан лікарні як у відношенні санітарії, так і постановки
лікувальної справи. Можна сказати, що в першій чверті XIX ст. Кременчуцька лікарня була однією з кращих на
Україні. У Кременчуці працював епідеміолог Данило Самойлович (Сущинський), а пізніше – у Земській період
довгий час працював відомий хірург Богаєвський» [1, с. 8 – 9].
Йшов час. Дерев'яна лікарня старіла, руйнувалась, і коли у 1859 році інваліди й богодільці були
переведені в Ромни, лікарня перейшла у кам'яний будинок інвалідів. У 1866 р. вона від установи «Наказ
Громадського Опікування» перейшла до Земства і стала зватися Кременчуцька Губернська Земська лікарня. Ця
назва незабаром з'явилася на фронтоні будови і проіснувала до Жовтневої революції.
6 липня 1883 р. старшим лікарем був призначений Земський лікар О.Т. Богаєвський, який до цього
працював у Миргородському повіті. За 30 років (1883 – 1913 рр.) його видатної діяльності як хірурга, вченого,
громадського діяча лікарня стала не лише центром хірургічної допомоги, а й центром суспільно-медичної
думки на Полтавщині, увійшла в історію медицини. О. Т. Богаєвський як хірург-новатор створив свою школу
хірургів, написав 87 наукових праць і в 1911 р. Радою професорів Київського університету був удостоєний
звання доктора медицини без захисту дисертації. На його операціях бували присутні делегати міжнародних
з'їздів хірургів, вони були вражені майстерністю кременчуцького хірурга.
У 1885 р. при лікарні було створене Товариство кременчуцьких лікарів, яке О. Т. Богаєвський
очолював з 1888 по 1905 роки. Діяльність Товариства була плідною.
Воно не обмежувалось обміном науково-практичним досвідом, а порушувало проблеми суспільного
значення, підтримувало зв'язок з двадцятьма науковими товариствами Росії. Важливою ініціативою Товариства
стало відкриття у 1887 р. на благодійних засадах «Лечебницы для приходящих бедных больных», де давали
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поради та лікували безкоштовно, а певні міські аптеки відпускали хворим за рецептами ліки безкоштовно або зі
значною знижкою. Слід зазначити, що ця лікарня для бідних була відкрита в нашому місті на 15 років раніше,
ніж у Львові (1902 р.). Як громадський діяч О. Т. Богаєвський сприяв відкриттю в Кременчуці жіночої гімназії
та Комерційного училища, побудови дезкамери, водогону, Народної аудиторії ім. Пушкіна, очолював з 1904 р.
по 1913 р. засновану ним жіночу акушерсько-фельдшерську школу.
О. Т. Богаєвський залишив посаду старшого лікаря у 1913 р., бо Земство не завжди підтримувало його
започаткування. Після Жовтневої революції Земська лікарня дістала назву 1-ої радянської, а після війни – 1-ої
міської лікарні. Як праматір міських лікувальних закладів вона в 1934 р. відзначала свій ювілей – 190 років з
дня заснування, 140 років міцно стояв її кам'яний двоповерховий будинок, та був підірваний під час відступу
німецько-фашистських загарбників у 1943 році.
Отже, проведене досліджує виявило надзвичайно цікаві факти історії розвитку медицини в місті
Кременчуці. Перспективними видаються подальші наукові розвідки цієї тематики.
ЛІТЕРАТУРА
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СЕКЦІЯ № XVI
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ВПЛИВ ПРОГРАМИ «БЕБІ ЙОГА» НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Бедер М., студ., Лошицька Т.І., к.ф.к.с., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Останнім часом науковим дослідженням в області фітнесу стало надаватися більше значення. Проте, на
сучасному етапі він не має розробленого теоретико-методологічного обґрунтування, його впровадження в
сферу фізкультурної освіти носить переважно стихійний характер. Робіт, присвячених дитячому фітнесу зовсім
мало, тоді як, на нашу думку, саме дитячі
фітнес-програми вимагають першочергового наукового
обґрунтування перед впровадженням у практику. Цим зумовлена актуальність нашої роботи і далі –
пояснюється її практична цінність. Інтерес до обраної теми пояснюється широкими здоров’язберігаючими
можливостями фітнесу – з одного боку – і неефективністю традиційних підходів до організації і змісту занять
фізичною культурою вихованців дитячих садочків. Вітчизняні дослідження ведуться в цьому напрямі
нещодавно, тому вивчення впливу фітнес-програм на психоемоційний стан дітей дошкільного віку є сучасною
темою, яка має багато «білих плям».
Мета дослідження – оцінка впливу програми «Бебі йога» на психофізичний стан дітей дошкільного
віку.
Завдання: проаналізувати особливості фітнес-програм для дітей дошкільного віку; вивчити
психоемоційні особливості дітей дошкільного віку; розробити та впровадити експериментальну програму
фізичних вправ для дітей старшого дошкільного віку із широким використанням елементів йоги – «Бебі йога»,
вивчити стан психоемоційних показників після експерименту; порівняти динаміку названих показників.
Об'єкт дослідження: процес фізичного виховання дітей дошкільного віку. Предмет дослідження:
показники психоемоційного стану дітей старшого дошкільного віку. Досліджуваний контингент: вихованці
ДДЗ «Вишиванка» м. Олександрія Кіровоградської області.
Результати дослідження та їх обговорення. Наукою доведено взаємозумовленість фізичного здоров'я і
психічного стану людини. Відчуття фізичного здоров'я, своїх фізичних можливостей і тілесного добробуту
сприяє сталому почуттю комфорту. Відомо, що на будь-яку подію тіло і душа відгукуються разом. У якості
гіпотези, нами допускалося, що застосування бебі-йоги, яка спрямована на досягнення гармонії, позитивно і
продуктивно вплине на психо-емоційну сферу дошкільнят. Запропонована нами програма «Бебі йога»
розрахована на 2 місяці, по 2 заняття щотижня. У дослідженнях прийняли участь 12 дітей старшої групи.
Тривалість занять: на початку – 20 – 25 хв, далі збільшувалась до 30 – 35 хв під кінець програми.
Структура занять: чергування вправ для м'язового розслаблення за контрастом напруги, причому
напруга повинна бути короткочасною, а розслаблення – тривалим.
Організаційна форма: вправи виконуються фронтальним методом, завдання даються римованим
текстом, який зрозумілий дітям і легко запам'ятовується, музичний супровід обов’язковий.
Після останнього заняття за експериментальною програмою, нами були проведені контрольні
дослідження емоційного дискомфорту. Його порівняльний аналіз до занять за програмою «Бебі йога» і після її
впровадження показав суттєві позитивні зміни, які виражені у поліпшенні емоційного комфорту. За кольоровим
тестом Люшера, використаним нами, чим вище група, тим вищий рівень психоемоційного комфорту (табл. 1).
Структура групи (розподіл) за групою відхилення від норми після експерименту змінилась: 4
досліджуваних дітей (№№ 2,3,4,5) перейшли із ІІІ і IV груп до II-ї, яка характеризується незначним рівнем
непродуктивної напруженості, нервово-психічна стійкість оцінюється як хороша.

Група
I
II
III
IV
V

Таблиця 1 – Динаміка психоемоційного комфорту дітей під впливом програми «Бебі йога»
Кількість досліджуваних
До експерименту
Після експерименту
Чол.
%
Чол.
%
0
0
0
0
0
0
4
33,3
4
33,3
8
66,7
7
58,3
0
0
1
8,3
0
0

Висновки: 1.Аналіз літературних джерел показав недостатнє наукове обґрунтування дитячих фітнеспрограм для їх впровадження у процес фізичного виховання вихованців ДДЗ. 2. Як засвідчило повторне
використання тесту Люшера, впровадження програми «Бебі йога» у практику ФВ у ДДЗ «Вишиванка» м.
Олександрія дозволило змінити психоемоційний стан дітей на краще у 4 із 12 дітей, підвищити середній
показник психоемоційного відхилення від аутогенної норми,
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КОРЕКЦІЯ МОРФОЛОГІЧИХ ПОКАЗНИКІВ ТІЛА ЖІНОК ПЕРШГО ЗРІЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ
ФІТНЕСУ
Бредун Ю. С., студ., Лошицька Т. І., к.ф.к.с., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Останнім часом усе більше жінок звертають увагу на заняття фітнесом, оздоровчою аеробікою,
туризмом тощо з метою підвищення рівня рухової активності, а разом із тим і задля покращення зовнішніх
форм, зниження маси тіла, покращення рівня здоров’я та самопочуття. Новинки сфери оздоровчої фізичної
культури й рекреації також заохочують нових прихильників до ведення здорового способу життя та
безпосередньо занять різними видами рухової активності, у тому числі – оздоровчо-рекреаційними видами
фітнесу. Вплив різних фітнес-програм на параметри тіла жінок вивчено по-різному, до того ж регулярна поява
нових видів фітнесу автоматично відносить цю тему до постійно актуальних.
Метою нашої роботи є оцінка динаміки морфофункціональних показників жінок першого зрілого віку
під впливом фітнес-тренувань напряму Fly Fit.
Об’єктом дослідження виступає процес групових тренувальних занять жінок першого зрілого віку
протягом 4–тижнів за програмою Fly Fit.
Завдання: вивчити стан проблеми за даними літературних і наукових джерел; проаналізувати сучасні
фітнес-програми, рекомендовані для корекції тіла; дослідити соматометричні показники жінок першого зрілого
віку до початку та після 8 занять Fly Fit; проаналізувати динаміку зазначених показників після 4-х тижнів
тренувань.
Дослідження проводилося на базі студії фітнесу «Wow Fitness» м. Кременчука. В дослідженні взяли
участь 10 жінок першого зрілого віку, які протягом місяця відвідали щонайменше 8 занять з Fly Fit.
Матеріали дослідження та їх обговорення. Проблема корекції маси тіла, зокрема – схуднення – перебуває на
першому місці у рейтингу мотивів відвідувачок фітнес-клубів. Серед програм, які є найефективнішим для
досягнення цієї мети є: зумба, табата, танцювальна аеробіка, степ-аеробіка тощо. Нами було запропоновано і
розроблено тренувальну програму Fly Fit, яку ми впроваджували у роботу з клієнтками-новачками протягом 1
місяця. Ми вивчали вплив цієї програми на морфологічний статус. Для цього на першому та після останнього
заняття нами були проведені вимірювання охватних розмірів. Охватні розміри бралися за основний показник
тому, що трансформація жирової тканини у м’язову, яка інтенсивно відбувається на першому етапі
тренувальної роботи може спотворити тренувальний ефект, оскільки м’язова тканина щонайменше на 20%
важча за жирову. Виходячи із цього, вивчення охватних розмірів тіла дасть достовірніший результат, аніж маса
тіла. Характер морфологічних змін представлено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Динаміка соматометричних показників жінок першого зрілого віку після одного місяця
оздоровчо-рекреаційних занять з Fly Fit (n=10)
№
Охватні розміри
досліджуваного
Окіл грудної
Різниця,
Окіл талії,
Різниця,
Окіл тазу,
Різниця,
клітини, см
см
см
см
см
см
до
після
до
після
до
після
Досл. 1
94,0
90,5
-3,5
74,0
71,5
-2,5
103,0
98,0
-5
Досл. 2
98,0
96,0
-2
83,0
78
-5
112,0
107,0
-5
Досл. 3
92,5
91,5
-1
73,0
70,5
-2,5
110,0
108,5
-1,5
Досл. 4
93,0
92,5
-0,5
77,0
75,0
-2
96,0
93,5
-2,5
Досл. 5
111,0
108,0
-3
89,0
86,0
-3
119,0
114,0
-5
Досл. 6
92,5
89,0
-3,5
70,0
67,0
-3
101,0
97,0
-4
Досл. 7
95,0
93,0
-2
76,0
72,0
-4
116,0
112,0
-4
Досл. 8
96,5
94,5
-2
76,0
75,0
-1
105,0
103,0
-2
Досл. 9
88,0
86,0
-2
68,0
65,0
-3
97,0
94,0
-3
Досл. 10
97,0
96,5
-0,5
83,5
80,2
-3,3
115,0
112,5
-2,5
Середнє
95,7
93,7
2
76,9
74,0
2,9
107,4
103,9
3,5
Корекція маси тіла – це проблема, яку фітнес-тренеру доводиться вирішувати постійно. Найбільший
ефект для зниження маси дають такі програми, як табата, степ аеробіка, танцювальна аеробіка, Fly Fit тощо.
Впровадження нами програми Fly Fit у місячний тренувальний процес у фітнес-студії дозволило знизити
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охватні розміри талії в середньому на 2,9 см, тазу – на 3,5 см , грудної клітини – на 2 см. Вказане свідчить, що
програма Fly Fit є ефективною для корекції маси тіла і може використовуватись у оздоровчій роботі з жінками 1
зрілого віку.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ
ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКЛЬНОГО ВІКУ
Бутова Т.В., студ., Сорокіна С.О., старш. викладач
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Здоров’я нації – категорія економічна, політична, яка визначає соціальну стабільність суспільства. Від
нього залежить трудовий потенціал країни , а також, що не менш важливо – відтворення населення – здорового
майбутнього покоління. Рівень здоров’я підростаючого покоління невблаганно знижується. Тому збереження і
зміцнення здоров’я дітей та підлітків є сьогодні пріоритетним завданням держави [2]. Про стан здоров’я
шкільної молоді в документах Міністерства охорони здоров’я за 2010 рік опубліковано: 50 % школярів
вважаються з порушеним здоров’ям, 20–35 % школярів мають хронічну патологію, 27 % хвороб – біологічно
обумовлені, а 43 % хвороб є наслідком згубного способу життя. Рішення проблеми носить комплексний
характер, що вимагає залучення фахівців різних наукових напрямів, у тому числі й фахівців з оздоровчої
фізичної культури, зокрема – з фітнесу. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може бути впровадження
різних напрямків фітнесу в систему шкільної освіти, що сприятиме оновленню занять з фізичної культури
школярів [3].
Програми з фітнесу та його технології в останні роки застосовуються в установах
загального(дошкільного і шкільного), додаткової освіти, фітнес-центрах і в спеціальних корекційних установах.
Комплекси вправ з різних напрямків фітнесу можна включати в школі як у позакласну роботу (гуртки, секції,
фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального та продовженого дня, в загальношкільних фізкультурномасових і спортивних заходах), так і в основну форму навчально-виховної роботи – урок. Програми із
застосуванням різних напрямків фітнесу і його технологій (що включають засоби ритмопластики, стретчинга,
фітбол-аеробіки, танцювально-ігрової гімнастики, лікувально-профілактичного танцю), які користуються
великою популярністю серед дітей шкільного віку, можуть сприяти: залученню школярів до систематичних
занять фізичною культурою та підвищенню інтересу до них; поліпшенню стану їх здоров’я, профілактиці
різних захворювань (зору, постави, плоскостопості, рухової активності); підвищенню рівня фізичної
підготовленості [8].
Невід’ємний компонент фітнес-програм – оцінка фізичного стану людини.
Оцінюють основні складові:
– антропометричні показники;
– функціональний стан серцево-судинної системи;
– сила;
– витривалість м’язів;
– гнучкість.
Кожен вид спорту і напрям фітнесу постійно бореться за те, щоб збільшити кількість своїх
прихильників. З’являються нові модні види спорту, запропоновано нові фітнес-заняття, але проблеми зі
здоров’ям і рівнем фізичної підготовки населення залишаються. Перед складанням фітнес-програми необхідно
визначити чотири основні моменти.
Принципи побудови фітнес-програм для тренування дітей середнього шкільного віку:
1) режим або тип тренувань;
2) частоту занять;
3) тривалість кожного заняття;
4) інтенсивність заняття.
Існує величезна кількість видів фізичної активності. Складаючи фітнес-програми для школярів слід
приділяти увагу щоб обраний вид фізичної діяльності вносив позитивні зміни на організм дітей. Деякі з них
через особливості будови скелету або захворювання опорно-рухового апарату (біль у спині або коліні) можуть
викликати дискомфорт під час тренувань [5].
Включаючи у шкільну програму з фізичного виховання фітнес-програму важливо звернути увагу на
розвиток основних фізичних якостей: сили, витривалості та гнучкості. Цим трьом напрямам фізичної
активності необхідно приділяти більше часу [7].
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Частота занять. Частоту занять визначають різні фактори, але головне, що вона не може бути
розглянута без урахування обраного режиму тренувань, тривалості й інтенсивності занять. Факторами для
визначення частоти занять є: наявність уроків з фізичного виховання (не менше трьох на тиждень), рухових
навичок, рівень і терміни поставленої мети, рівень фізичної підготовки. Різні види тренувань мають різну
оптимальну частоту занять. Школярі не можуть розвинути високу інтенсивність і тривалість тренувань, тому
фізично вони можуть проводити заняття часто, але за умови низької інтенсивності та тривалості занять Часті,
але з мінімальними навантаженнями тренування потрібні для оптимального (найкращого) звикання (адаптації)
до фізичної роботи і швидшого формування рухових навичок, без яких неможливе підвищення інтенсивності
тренувань. З часом навантаження можна буде збільшувати, а частоту занять зменшувати. Виходить, що чим
нижчий рівень фізичної підготовки учнів, тим вища частота проведених тренувань. Для дуже слабко
підготовлених школярів можна почати фітнес-програму зі щоденної п’ятихвилинної зарядки або прогулянок на
свіжому повітрі. Результати проведених досліджень показали, що найбільш оптимальною частотою для
школярів є проведення 3–4 занять на тиждень. Однак в умовах сучасного навчання дітей рідко вдається вийти
на рівень трьох занять на тиждень внаслідок своєї великої завантаженості в учбовому процесі. Трапляються
випадки, коли діти можуть тренуватися два або навіть тільки один раз на тиждень, відповідно до навчальної
програми з фізичного виховання. За спостереженнями, мінімальні позитивні зрушення можуть виявитися, якщо
вдається займатися не рідше одного разу за навчальний тиждень. Таким чином, визначення частоти занять з
урахуванням потреб у досягненні цілей і можливостей займатися досить часто є одним із ключових питань
складання фітнес-програми [6].
Тривалість занять. Вибравши напрямки фітнесу, у яких хочуть займатися і розвиватися школярі,
визначаємося з частотою занять, встановлюючи найближчі цілі та виділяємо час для щотижневих тренувань
(тому що тренуватися необхідно якщо не щодня, то хоча б щотижня). Тривалість занять, зазвичай, змінюється
залежно від зміни інтенсивності [1].
Якщо інтенсивність тренувань підвищується, то тривалість зменшується. Після підвищення
інтенсивності починають збільшувати тривалість до певної межі, встановленої залежно від перерахованих вище
факторів, потім інтенсивність знову підвищують, а час тренування зменшують.
Зазвичай, зміна інтенсивності та тривалості заняття коливається в межах 5–10 % залежно від
самопочуття учнів. Рекомендована загальна тривалість заняття з фітнесу у школі одна академічна година, тобто
60 хв.
Інтенсивність занять. Інтенсивність занять – найбільш важливий фактор складання фітнес-програми.
Правильно вибрана інтенсивність може підвищити інтерес до продовження занять фітнесом, що буде
стовідсотковою гарантією того, що ви досягнете бажаних результатів. Помилка у виборі інтенсивності є
головною причиною припинення занять. Якщо інтенсивність надто мала, то тренування, зазвичай, припиняють
через відсутність результату. Коли ж інтенсивність надто велика й організм не встигає пристосуватися до
темпів підвищення навантаження, вмикається біологічний закон адаптації «наближення – відторгнення». Якщо
організм відчуває шкоду, якої завдає надто велике навантаження, якщо рівень навантаження перевищує
адаптаційні здатності організму, то він вмикає підсвідомі механізми. У різних видах фізичної діяльності
інтенсивність визначається різними параметрами. Зазвичай для оздоровчого ефекту на організм школяра
достатньо працювати з інтенсивністю 50–70 %. Інтенсивність може змінюватися залежно від самопочуття й
періоду тренувань. Крім того, основною причиною зміни інтенсивності при тривалих тренуваннях є зміна цілей
[4].
Впроваджуючи фітнес-програму у навчальну процес з фізичного виховання слід звертати увагу на
принципи побудови занять з фітнесу для дітей середнього шкільного віку. Важливо щоб такі заняття позитивно
впливали на організм учнів і покращували їх фізичний стан. Також можна зробити висновок, що фітнеспрогами викликають підвищений інтерес, тому їх застосування може стимулювати інтерес до занять фізичним
вихованням. У період модернізації освіти України необхідно застосовувати в навчальному процесі новітні
технології фізичного виховання оздоровчого напрямку. Слід зазначити, що фітнес-програми пронизують і
оновлюють зміст усіх видів фізичної культури (фізкультурну освіту, фізкультурну рекреацію, фізкультурну
реабілітацію, спорт).
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КОРЕКЦІЯ МАСИ ТІЛА З ПОРУШЕННЯМ ОБМІНУ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Бєлоусов С.В., студ., Гуменний В.С., к.ф.к.с., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
За підрахунок державної служби статистики, 25% жінок в Україні мають зайву вагу, з них 87% хочуть
зменшити її. Найбільше на ожиріння страждають в Полтавській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій
областях. Найменше на Західній Україні.
Багато людей, у яких є зайва вага навіть не здогадуються, що причиною могло стати порушення обміну
речовин. Обмін речовин – це всі процеси, які відбуваються в організмі людини та необхідні для забезпечення
життєдіяльності й росту клітин. На думку медичних працівників, порушення обміну речовин це захворювання,
а це значить, що воно вимагає діагностики та лікування. До останнього часу ожиріння знаходиться на першому
місці серед захворювань обміну речовин, однак при цьому не є частою причиною звернень людей до лікаря,
тому, що пацієнти часто не усвідомлюють важливості боротьби з надмірною вагою. Несвоєчасне і неадекватне
лікування ожиріння призводить до змін у всіх внутрішніх органах і є причиною багатьох захворювання органів
і систем, у тому числі серцево-судинної системи. Як правило, першим етапом лікування є перехід на здорове
харчування і дотримання певної дієти. Після додається фізичне навантаження, якщо це не протипоказано
лікарем.
Мета дослідження – дослідити корекцію маси тіла у осіб з порушенням обміну речовин.
Об’єкт дослідження – корекція маси тіла людей із зайвою вагою.
Предмет дослідження – методи та засоби реабілітації хворих на ожиріння.
Завдання:
1. Провести аналіз джерел з обраної теми.
2. Зробити аналіз маси тіла жінок віком 21-34 роки з порушенням обміну речовин.
3. Скласти програму для корекції маси тіла жінкам віком 21-34 роки.
Методи дослідження:
1. Аналізу науково-методичної літератури.
2. Педагогічний експеримент.
3. Методи визначення фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку
4. Методи математичної статистики для обробки отриманих результатів.
Експериментальне дослідження проводилося на базі фізкультурно-оздоровчого відділу «Спартак» м.
Кременчук, в тренажерному залі, де спостерігали за динамікою зміни ваги у піддослідних після фізичного
навантаження. Була створена група з 20 жінок, які страждають на одну з хвороб обміну речовин – ожиріння.
Експеримент проводився в тренажерному залі, який повністю оснащений необхідним інвентарем, силовими і
кардіо тренажерами.
Під час дослідження було простежено динаміку основних показників, таких як вага, індекс маси тіла,
рівень фізичного стану, співвідношення талії і стегон, відсоток підшкірного жиру (табл. 1).
Таблиця 1 – Динаміка морфофункціональних показників жінок першого зрілого віку в процесі
педагогічного експерименту
Термін
Маса,
ІК,
РФС,
Жир,
ІЛ,
дослідження
(кг)
(кг /м²)
(бал)
(%)
(см)
На початку
дослідження
На 14-ому тижні
дослідження

82,3±6,83

31±3

0,55±0,081

36,2±2,36

0,87±0,021

68,5±4,83

24±3

0,63±0,005

28±6

0,76±0,042

Маса тіла жінок на початковому етапі в середньому склала 82,3±6,83 кг, тоді як під впливом на
організм оздоровчими заняттями силової спрямованості цей усереднений показник знизився до 68,5±4,83.
На початковому етапі також розраховувався рівень фізичного стану за методикою О. О. Піроговой, так
він в середньому склав 0,55±0,081 і відповідав середньому рівню фізичного стану. Проводячи визначення
302

фізичного стану на кінцевому етапі дослідження стало відомо, що під впливом занять силової спрямованості
середній показник збільшився до 0,63 ± 0,005 і відповідав рівню фізичного стану вище середнього.
З метою дослідження складу і маси тіла, ризику розвитку серцево-судинних захворювань
використовувався індекс Кетле. За допомогою цього показника ми визначили, що на початковому етапу
дослідження значення індексу складало 31±3 (II ступінь ожиріння), тоді як на кінцевому цей показник знизився
до 24±3 (Вага відповідає нормі).
Для дослідження і визначення типів фігури використовувався індекс Ларса. В результаті стало відомо,
що на першому етапі середнє значення показника спостерігалося 0,87±0,021, а на заключному етапі це число
знизилося до 0,76±0,042.
Середній відсоток підшкірного жиру склав 36,2±2,36 %, при нормі в 22-25 %. На заключному етапі
середній показник склав 28±6 %.
За результатами дослідження, яке проводилося протягом 13-ти тижнів серед жінок 21-35 років, які
займалися по запропонованій програмі оздоровчих занять силової спрямованості, з’ясувалося, що тренування
позитивно впливають на основні морфофункціональні показники організму. Всі дані, свідчать про те, що
представники обстеженої групи на початковому етапі мали надлишкову масу тіла, великі обхоплювальні
розміри, значна наявність жирової тканини. Дані змінювалися протягом усього тренувального процесу при
впливі на організм фізичних вправ. Досліджувані займалися за програмою силової спрямованості тривалістю 1
година три рази на тиждень. Програмування занять силової спрямованості здійснювалося індивідуально з
урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного стану, фізичної підготовленості, віку. Результатами
запропонованої оздоровчої програми є підвищення тонусу, поліпшення форми м’язів та зміна маси тіла.
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ВПЛИВ ФІТНЕС-ЗАНЯТЬ КАРДІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
Сидоренко В.С., студ., Лошицька Т.І., к.ф.к.с., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Серцево - судинні захворювання є найпоширенішою медико-біологічною й соціальною проблемою та
найтиповішою причиною смертності в усьому світі. За кількістю серцево-судинних хвороб Україна посідає
перше
місце
в
Європі.
За
останні
20
років,
за
оцінками
експертів,
рівень цього захворювання зріс більше ніж на 20%. За оцінками ВОЗ, щороку понад 17,2 млн осіб померло від
інфаркту чи інсульту, 6 із 10 смертей спричинені саме серцево-судинними захворюваннями. Серед
найвпливовіших чинників розвитку серцево-судинних захворювань називають гіподинамію і надлишкову масу
тіла. Кардіологи розглядають надлишкову масу як незалежний фактор, який провокує серцево-судинні
захворювання. Щороку приблизно 2,6 мільйона людей вмирає від хворобм, що провокується надлишковою
масою або ожирінням. З цієї позиції вивчення впливу найсучасніших і найпопулярніших фітнес – програм, які
знижують чинники розвитку патологій серцево-судинної системи покладена в основу.
Метою нашої роботи є оцінка ефективності впливу занять Sky Jumping на показники серцево-судинної
системи.
Завдання: вивчити стан проблеми за даними літературних і наукових джерел; дослідити показники
серцево-судинної системи жінок-початківців фітнес-студії; розробити і запровадити програму тренувань із 8
занять; дослідити показники серцево-судинної системи після одного місяця занять; вивчити динаміку
досліджуваних показників.
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Дослідження проведено у лютому 2018 року, на базі фітнес-студії «WOW Fitness» м.Кременчука.
Дослідження проведено у ході власної професійної діяльності. Практична цінність роботи полягає у можливості
використання запропонованої програми занять в роботі фітнес-клубів і оздоровчих закладів.
Наукова новизна роботи полягає у розробці експериментальної програми занять Sky Jumping із 8
тренувальних занять.
Для досліджень жінкам першого зрілого віку
нами було запропоновано участь у заняттях SKY
Jumping. До експериментальної групи було зараховано 20 жінок віком від 25 до 35 років. Для них було
розроблено і впроваджено програму SKY Jumping із 8 тривалістю 60 хвилин в безперервному режимі, яку
впроваджували протягом місяця. До даних дослідження включено показники лише тих жінок, які не мали
пропусків занять – 13 осіб. Результати досліджень представлено у табл. 1.
Таблиця 1 – Динаміка морфо функціональних показників жінок під впливом програми SKY Jumping
Показники
Маса тіла, кг
Динаміка
Чсс, уд/хв
Динаміка
до
після
кг
%
до
після
уд/хв
%
Досліджуваний 1
105
101
4
3,8
86
82
4
4,6
Досліджуваний 2
57
55
2
3,5
68
60
8
11,7
Досліджуваний 3
65
63
2
3,1
84
70
14
16,6
Досліджуваний 4
68
63
5
7,3
70
70
0
0
Досліджуваний 5
74
70
4
5,4
60
64
4
6,6
Досліджуваний 6
71
68
3
4,2
88
84
4
4,5
Досліджуваний 7
80
78
2
2,5
76
80
4
7,8
Досліджуваний 8
53
52
1
1,8
74
68
6
8,1
Досліджуваний 9
76
73
3
3,9
60
58
2
3,3
Досліджуваний 10
56
54
2
3,5
64
60
4
6,2
Досліджуваний 11
72
70
2
2,7
84
78
6
7,1
Досліджуваний 12
59
57
2
3,3
60
62
2
3,3
Досліджуваний 13
77
74
3
3,8
82
70
12
14,6
Середнє
70,2
67,5
2,7
3,8
73,5
69,7
5,4
7,3
Висновки. Виходячи із отриманих даних, можемо сказати, що запропонована програма SKY Jumping є
ефективною для зниження маси тіла та зміцнення серцево-судинної системи. Протягом місяця (8 занять) за
допомогою фітнес-занять SKY Jumping ми знизили показники ЧСС в середньому на 5,4 уд/хв (7,3 %) і масу тіла
– на 2,7 кг (3,8%).
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ
ГІПЕРТОНІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ У ОСІБ ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ
Катенкарь А.С., студ., Біліченко О.О., к.ф.к.с., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогодні серцево-судинної патології є найбільш поширеними в Україні, серед яких на гіпертонічну
хворобу припадає 9096 %. Небезпека хвороби полягає в тому, що вона може призвести до розвитку ішемічної
хвороби серця, інсульту, ниркової та церебро-васкулярної недостатності, нападів стенокардії та інфарктів [1, 2,
5]. До чинників, що впливають на підвищення артеріального тиску, належать: часті стреси, спадковість, вік,
ожиріння, наявність шкідливих звичок, малорухливий спосіб життя тощо [3]. Незважаючи на достатню
кількість досліджень з цієї проблеми вітчизняними (А. В. Магльований, 2006;
В. М. Мухін, 2009; В. С.
Язловецький, 2010) та закордонними (Джоун Г. Дівайн, 2009; Т. А. Евдокимова, 2003; С. Н. Попов, 2004 та
інші) авторами, вона залишається актуальною щодо пошуку ефективних засобів фізичної реабілітації. Аналіз
науково-методичної літератури вказує на необхідність подальшого вдосконалення змісту програми фізичної
реабілітації при гіпертонії [7].
Об’єкт дослідження: процес фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку хворих на гіпертонічну
хворобу першого ступеня.
Предмет дослідження: методи та засоби фізичної реабілітації хворих на гіпертонію першого ступеня.
Мета дослідження: дослідити вплив комплексного застосування фізичних вправ у програмі фізичної
реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу.
Завдання дослідження:
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1. Проаналізувати стан проблеми за даними науково-методичної літератури.
2. Розробити комплексну програму фізичної реабілітації при гіпертонії.
3. Дослідити вплив ЛФК під час фізичної реабілітації хворих на гіпертонію.
4. Оцінити ефективність застосування програми фізичної реабілітації.
Із науково-методичної літератури, нами встановлено, що найбільш перспективними напрямками щодо
зниження артеріального тиску є включення до програми ефективних комплексів фізичних вправ, які б сприяли
поліпшенню загального стану людини, її фізичної підготовленості та працездатності [4]. В літературі особливе
місце займає формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою у вільний час [5].
До розробленої нами програми фізичної реабілітації входили: лікувальне харчування та вживання
гіпотензивних препаратів, лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія. Також приділяли увагу організації
праці і відпочинку. Але найбільш ефективними є фізичні вправи. Лікувальна фізична культура призначалася з
метою нормалізації процесів збудження i гальмування центральної нервової системи, при порушеннях регуляції
артеріального тиску, моторно-судинних рефлексів i судинного тонусу, загального зміцнення організму і
психоемоційного стану хворого, підвищення фізичної працездатності [6, 8]. Для зниження артеріального тиску,
підвищення фізичної працездатності та загального зміцнення організму була розроблена спільно з лікарем така
програма ЛФК:
 аеробні вправи (ходьба, біг);
 силові вправи та вправи для рівноваги та координації;
 вправи для розвитку і збереження гнучкості.
На першому тижні вправи проводилися з мінімальним навантаженням (30−40 % від максимального з
поступовим збільшенням), загальний час перебував у межах 25−30 хв. З другого тижня, ми збільшували час
занять на 5−10 хв з урахуванням адаптації до фізичного навантаження. Також збільшували і кількість повторів
(циклів).
Після 10-тижневого застосування програми у хворих спостерігалася позитивна динаміка таких
показників як пульс так і артеріальний тиск. Динаміка показників представлена у табл. 1.
Таблиця 1 Динаміка показників ЧСС та АТ досліджуваних у процесі реабілітації
Показник
На початку
У кінці дослідження Динаміка показників
дослідження
у%
ЧСС (уд./хв)
жінки
80 ± 2,20
76 ± 2,29
5,0 %
чоловіки
82 ± 2,16
78 ± 2,08
4,9 %
АТ систолічний (мм рт. ст.)
жінки
146 ± 1,26
138 ± 1,30
5,5 %
АТ діастолічний (мм рт. ст.)
94 ± 0,88
86 ± 0,85
8,6 %
чоловіки
146 ± 1,47
138 ± 1,43
5,5 %
96 ± 0,81
88 ± 0,78
8,4 %
Отримані результати є достовірними та статистично значимими (p0,05), що свідчить про позитивну
ефективність застосування розробленої програми фізичної реабілітації для хворих на гіпертонічну хворобу I
стадії. У зв’язку з нормалізацією ЧСС і АТ у хворих також покращився апетит, сон, загальний стан, у більшості
хворих зникли запаморочення, слабкість і підвищилася адаптація до фізичних навантажень.
Динаміка показників тестування фізичного стану показала, що рівень функціонального стану (Тест
Купера) у жінок покращився на 11,8 %, у чоловіків на 13,4 %; зросла швидкість відновлення у жінок на 12,5 %,
у чоловіків 17,4 %. Найбільші зміни спостерігалися у розвитку гнучкості у жінок на 19,3 %, та 48,0 % у
чоловіків і також у покращенні статичної рівноваги на 22,0 % у жінок, на 38,9 % у чоловіків.
Отже, артеріальна гіпертензія  хронічне захворювання, при якому головною діагностичною ознакою є
стійке підвищення тиску у артеріальних судинах великого кола кровообігу. Артеріальний тиск здорової людини
залежить від сили скорочення серця, еластичності судин, скорочення дрібних артерій, діаметра артеріол
внутрішніх органів. До чинників, що впливають на підвищення артеріального тиску, належать: часті стреси,
спадковість, вік, ожиріння, наявність шкідливих звичок, малорухливий спосіб життя тощо.
Важливу роль у фізичній реабілітації відіграє формування позитивної мотивації до занять фізичною
культурою у вільний час.
Ми дослідили покращення показників фізичного стану хворих, так найбільші зміни спостерігалися у
розвитку гнучкості та у покращенні статичної рівноваги.
Ми вважаємо, що розроблена нами спільно з лікарем комплексна програма фізичної реабілітації може
використовуватись та впроваджуватись у практику в умовах реабілітаційного центру, оскільки здійснює вплив
на зниження артеріального тиску, покращення рівня фізичної працездатності та має більш оздоровчий ефект у
порівнянні з традиційними та стандартними програмами.
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ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Кліндухова Ю.Ю., студ.
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Хворі з переломами кісток нижніх кінцівок складають від 8,5 до 25 % від загальної кількості осіб з
переломами кісток опорно-рухового апарату. Відсоток ускладнень травматичної хвороби різко збільшується зі
збільшенням кількості переломів – при травмах однієї ділянки — до 40,6 %, чотирьох і більше ділянок — до 79
%. Останніми роками в Україні та за кордоном відзначається збільшення числа постраждалих із закритими і
відкритими переломами кісток нижніх кінцівок. Насамперед це обумовлено підвищенням темпу життя,
механізацією процесів, які відбуваються в умовах науково-технічного прогресу. Переломи кісток нижніх
кінцівок є одними з важких травм людського організму [6].
Однобічні переломи стегна та гомілки зустрічаються частіше за симетричні і становлять 40 % від усіх
множинних переломів нижніх кінцівок, хоча б один з них носить відкритий характер; у 25% випадків відмічено
пошкодження судин та нервів. Смертність внаслідок ДТП зросла на 15 %, а вихід на інвалідність — на 20–25 %,
процент дисрегенерацій коливається в межах від 16 до 39 %. Лікування та реабілітація травмованих, нагляд та
соціальна допомога за особами, які отримали травми, лягають важким тягарем на бюджет країни, особливо під
час нестійкої економічної ситуаці [1,7].
Переломи кісток нижніх кінцівок є однією із причин тимчасової непрацездатності, а в ряді випадків і
причиною інвалідності хворих людей. При середній тривалості лікування переломів кісток 6 – 8 місяців 14–15
% хворих людей залишаються інвалідами [3].
Тривалість лікування хворих людей обчислюється місяцями. Під час вирішення реабілітаційних завдань часто
відсутній диференційований підхід до осколкових і фрагментарних переломів кісток нижніх кінцівок. Стає
очевидним, що розробка програм фізичної реабілітації хворих з переломами кісток після оперативного
лікування, є актуальною проблемою сучасної травматологічної науки й фізичної реабілітації [2,4].
Пропонуються різні методи й засоби фізичної реабілітації з використанням лікувальної гімнастики,
фізіотерапії й грязелікування, технологічні режими, які дозволяють одночасно впливати на вторинні загальні й
місцеві прояви травматичної хвороби. Однак багато питань проведення фізичної реабілітації хворих з
переломами кісток нижніх кінцівок мають потребу в деталізації, вивченні й уточненні.
У зв’язку з появою нових методів – хірургічного лікування переломів довгих трубчастих кісток і
можливістю раннього осьового навантаження на травмовану кінцівку, виникла необхідність у подальшій
розробці й удосконаленню методик лікувальної фізичної культури [8].
Таким чином, виявлення й удосконалення методів і засобів фізичної реабілітації, підвищення
функціональних можливостей нервово-м’язового апарата ушкодженої кінцівки, зменшення відсотка
інвалідності, скорочення строків відновлення хворих з переломами кісток, продовжує залишатися актуальною
проблемою [5].
Головними завданнями фізичної реабілітації осіб з переломами нижніх кінцівок є:
а) відновлення втрачених функцій або їх компенсація у разі недостатнього відновлення чи його
відсутності; б) пристосування до повсякденного життя; в) сприяння підтриманню найвищого рівня соціального
і професійного пристосування; г) сприяння якнайшвидкішому поверненню до трудової діяльності.
Багатьма дослідженнями показано, що програма реабілітації буде малоефективною, якщо не
дотримуватися основних загальних принципів реабілітації:
1. Ранній початок реабілітаційних заходів. Це допомагає швидше відновити втрачені функції організму,
попередити ускладнення і у випадку розвитку неповносправності боротися з нею на перших етапах лікування.
Багато авторів вважають, що дотримання цього принципу обумовлює позитивний ефект реабілітаційних заходів
на подальших етапах реабілітації.
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2. Безперервність реабілітаційних заходів. Цей принцип є основою ефективності реабілітації, тому що
безперервність та поетапна черговість реабілітаційних заходів – запорука скорочення часу на лікування,
зниження інвалідності і скорочення витрат на відновне лікування і довготривале утримання неповносправних .
3. Комплексність реабілітаційних заходів. До складу команди, яка планує реабілітаційну програму
травмованої особи, можуть входити такі фахівці: лікар, реабілітолог, психолог, соціальний працівник, юрист,
педагог та інші.
4. Індивідуальність реабілітаційних заходів. Реабілітаційні програми складають індивідуально для
кожного травмованого з урахуванням загального стану, особливостей перебігу хвороби, вихідного рівня
фізичного стану, особливостей хворого: віку, статі тощо.
5. Необхідність проведення реабілітації у колективі. Проходження реабілітації разом з іншими формує
у пацієнта почуття члена колективу, морально підтримує його, нівелює дискомфорт, пов’язаний з наслідками
травми. Добре ставлення оточуючих надає впевненості у своїх силах і сприяє швидкому одужанню.
6. Повернення травмованого до занять активної праці та суспільного життя – основна мета реабілітації.
Її досягнення робить людину матеріально незалежною, морально задоволеною, психічно стійкою, тобто
активним учасником громадського життя.
7. Необхідність контролю за адекватністю навантажень і ефективності реабілітації. Реабілітаційний
процес може бути успішним тільки з урахуванням характеру і особливостей відновлення втрачених функції.
Для призначення адекватного комплексного диференційованого відновлюючого лікування необхідна правильна
оцінка стану травмованого за певними показниками, які мають значення для ефективності реабілітації.
Фізичні вправи дають позитивний ефект у фізичній реабілітації, коли вони адекватні можливостям
травмованого і виконуються з урахуванням методичних правил і принципів фізичного тренування. Суть
тренування полягає в багаторазовому виконанні, систематичності, поступовому підвищенні навантаження, яке
викликає в організмі хворого позитивні, деколи структурні зміни. Під впливом тренування формуються нові
або удосконалюються наявні рухові навички, а також розвиваються і вдосконалюються різні фізичні якості
(сила, витривалість, гнучкість, координація), які визначають фізичну працездатність організму. У процесі
фізичної реабілітації травмованих осіб важливо дотримуватися фізіологічно обґрунтованих педагогічних
принципів. Основними принципами фізичної реабілітації як лікувально-педагогічного процесу є :
1. Індивідуальний підхід до хворого. Розробляючи реабілітаційну програму, необхідно враховувати
характер, важкість перелому, супутні захворювання, функціональний стан хворого, вік, стать, його руховий
досвід.
2. Активність і свідомість. Тільки активна і свідома участь самого хворого у процесі фізичної
реабілітації створить необхідний його психоемоційний настрій, що підвищить ефективність реабілітаційних
заходів.
3. Принцип поступовості особливо важливий при підвищенні фізичних навантажень за всіма
показниками: обсягом, інтенсивністю, кількістю вправ, кількістю їх повторень, складністю вправ як під час
одного заняття, так і впродовж усього процесу фізичної реабілітації.
4. Систематичність – основа лікувально-відновлювального тренування впродовж усього процесу
фізичної реабілітації травмованих осіб, які займалися східними єдиноборствами, який може тривати від
декількох місяців до років. Тільки систематичним використанням різноманітних засобів фізичної реабілітації
ми можемо забезпечити оптимальний для кожного травмованого вплив, який дозволить максимально відновити
втрачену функцію або компенсувати фізичні і функціональні можливості організму.
5. Циклічність. Чергування роботи і відпочинку з урахуванням оптимального інтервалу (відпочинок
між вправами, відпочинок між заняттями). Якщо наступне заняття припаде на фазу суперкомпенсації, тоді
ефекти від тренування сумуються і функціональні можливості підвищуються на новому, більш якісному рівні.
6. Системність впливу (або почерговість), тобто послідовне чергування вихідних положень і вправ для
різних м’язових груп.
7. Новизна і різноманітність у підборі і використанні фізичних вправ, тобто 10-15% фізичних вправ
повинні обновлюватися, а 85-90% повторюватися для закріплення досягнутих успіхів у процесі фізичної
реабілітації.
8. Вплив засобів фізичної реабілітації повинен бути в міру нормованим. Це означає, що фізичні
навантаження мають відповідати адекватним можливостям осіб з переломами.
9. Закінчувати заняття на підвищенні м’язового тонусу, коли він стає більший, ніж до заняття.
10. Дотримуватися правила „часткових” обсягів: тренування м’яза спочатку проводиться в діапазоні
малої амплітуди, лише після покращення роботи (сили) м’яза амплітуду збільшують аж до повної фізіологічної.
11. Необхідно досить швидко переходити від абстрактних гімнастичних вправ до тренування
найпростіших побутових навичок.
Основна мета фізичної реабілітації осіб з переломами нижніх кінцівок – ефективне і раннє повернення
до побутової, трудової діяльності, суспільного життя, відновлення особистих якостей людини. Головними
завданнями фізичної реабілітації є відновлення втрачених функцій або їх компенсація, пристосування до
повсякденного життя, досягнення найвищого рівня соціального і професійного пристосування, якнайшвидше
повернення до трудової діяльності.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДІВЧАТ 15–17 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ
СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ
Омельченко К., студ.
Кременчуцький національний університету імені Михайла Остроградського
Погіршення здоров’я та недостатня рухова підготовленість дітей шкільного віку є актуальною
проблемою. На сучасному етапі одним із головних завдань є зміцнення і збереження здоров’я молоді,
формування у неї здорового способу життя [3].
На сьогодні традиційний урок фізичної культури забезпечує в середньому усього 11 % необхідної
тижневої рухової активності. Близько 50 % дітей не мають стійкого інтересу до уроків фізичної культури.
Більшість фахівців вважають, що акцент щодо посилення фізкультурно-оздоровчої роботи необхідно робити на
позашкільні форми організації занять [1,6].
Саме тому в наш час відбувається активне впровадження інноваційних методик у позашкільних
навчальних закладах з метою підтримки оптимального функціонального стану дітей.
Ці питання знайшли відображення у положенні Концепції позашкільної освіти та виховання, законах
України "Про освіту", "Про фізичну культуру і спорт", Національній доктрині розвитку освіти, Національній
доктрині розвитку фізичної культури і спорту, постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку типів позашкільних навчальних закладів і положення про позашкільний навчальний заклад та
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [3, 7].
Аналіз стану питань оздоровчої діяльності свідчить про те, що одним з найбільш популярних видів
оздоровчого виховання серед дівчат, є заняття аеробікою. Аналіз науково–методичної літератури показав, що
найбільш високий оздоровчий ефект досягається при виконанні вправ аеробного характеру [2, 5].
На сьогодні досліджено і розроблено достатню кількість методик і програм занять аеробікою, але
питання необхідності занять аеробікою дівчат саме 15–17 років у позашкільних навчальних закладах
залишається актуальним і недостатньо висвітленим [4].
Для вирішення поставлених завдань У навчально–оздоровчий процес проведення занять з аеробіки у
позашкільний час було проведено формуючий педагогічний експеримент (створені експериментальна і
контрольна групи). Експериментальна група (ЕГ) дівчат займалася за розробленою нами методикою, а
контрольна група (КГ) – за традиційною шкільною програмою. Заняття проводилися 3 рази на тиждень з
поступовим збільшенням навантаження з 35 хв до 60 хв. Заняття в контрольній групі (КГ) проводилися згідно
рекомендацій шкільної програми.
Розроблена структура процесу рухового розвитку дівчат на заняттях з аеробіки у позашкільний час
включала: величину навантаження, форми організації занять, методики, систему педагогічних впливів,
практичне застосування.
Безпосередньо методика занять аеробікою дівчат у позашкільний навчальний час включає в себе п’ять
етапів, які відрізняються один від одного особливими завданнями і цілями.
Ми провели рухові тести для дослідження сили, гнучкості та швидкісно–силової витривалості.
Саме такі дослідження дають можливість виявити проблему на заняттях з аеробіки та зміни
індивідуальних особливостей дівчат під впливом занять. Також виявити мотивацію і розвиток інтересу до
занять.
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За результатами тестів визначено стан рухової підготовленості дівчат контрольної (КГ) і
експериментальна (ЕГ) груп.
Встановлено, що у дівчат КГ в порівнянні з ЕГ значно нижчі показники рухової підготовленості.
Разом з тим, рекомендовані нами підходи дещо відрізняються від загальноприйнятих таким:
– комплексний підхід до застосування аеробіки для всебічного розвитку дівчат;
– на занятті c аеробіки застосовували нові і різноманітні засоби і методи;
– розвиток рухових якостей дівчат на кожному занятті здійснюється з чітким дозуванням параметрів
рухових навантажень і їх контролю;
– контроль стану ЧСС проводився на кожному занятті, функціональних показників та рухової
підготовленості дівчат щомісяця, для визначення параметрів навантаження і діагностики динаміки
зміни показників;
– в силовій частині занять приділяли увагу розвитку м’язів тулуба, рук і ніг;
– звертали увагу на розвиток координації, а саме на рівновагу, спритність, ритмічність;
– в підготовчій і заключній частині заняття приділяли увагу розвитку гнучкості;
Перевірка ефективності впровадження педагогічного експерименту показала, що цілеспрямований
навчально–виховний процес з оздоровчої аеробіки покращує рухову підготовленість дівчат.
Застосування новітніх засобів і методів урізноманітнює навчально–виховний процес занять аеробікою дівчат
15–17 років.
Встановлено, що до закінчення формуючого експерименту у дівчат експериментальної групи 15–17
років відзначалися достовірно (р <0,05; р <0,01; р <0,001) вищі, ніж у контрольній групі, величини практично
всіх параметрів, характеризуючих рівень їх фізичної працездатності та фізичної підготовленості, наприклад
такі показники, як, динамічна сила (на 20,07 ± 1,64%), а також сила м'язів преса (на 25,41 ± 1,52%) і сила м'язів
спини (на 75,69 ± 2,70%).
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ
ХРЕБТА ОСІБ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ
Орлик С.В., студ.
Кременчуцький національний університету імені Михайла Остроградського
Хребетний стовп відіграє важливу роль в функціонуванні організму, виконує функцію опори тіла,
амортизує поштовхи і струси під час руху, захищає спинний мозок, підтримує правильне положення внутрішніх
органів. Захворювання хребта, зокрема остеохондроз можуть викликати найрізноманітніші симптоми,
починаючи від головного болю, больового синдрому в кінцівках і закінчуючи болем в області шлунку або
серця, в залежності від локалізації патологічного процесу в хребті [3].
Згідно з даними ВООЗ, вертеброневрологічні ураження, до яких належить остеохондроз хребта, за
кількістю хворих вийшли на третє місце після серцево-судинних та онкологічних патологій. Їх виражені
клінічні прояви спостерігаються в період активної діяльності людини і являють собою одну з найбільш частих
причин тимчасової непрацездатності[6].
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Остеохондроз, виникає у віці 25–40 років, багато авторів [1;2;6;7] відзначають тенденцію до збільшення
кількості хворих, пояснюючи це зростанням інтенсивності виробництва, малорухливим способом життя,
відсутністю адекватного фізичного навантаження та неправильним харчуванням. Дослідженнями науковців
встановлено, що 80% часу хребет перебуває у вимушеному напівзігнутому положенні. Тривале перебування в
такому положенні викликає розтягнення м’язів-розгиначів спини і зниження їх тонусу, внаслідок надмірного
навантаження міжхребцеві диски втрачають еластичність. Ці чинники сприяють виникненню дегенеративнодистрофічних захворювань хребта[4].
Актуальність проблеми є гострою, тому що хвороба значно помолодшала і дистрофічні зміни в хребті
можна виявити вже в підлітковому віці.
Остеохондроз – це дегенеративно-дистрофічне захворювання хребта, що характеризується
різноманіттям патологічних процесів та їх ознак, різною локалізацією, стадіями та періодами хвороби[7]. Саме
тому, актуальною є розробка такої програми реабілітації, що буде враховувати індивідуальні відхилення
кожного пацієнта.
Метою дослідження дипломної роботи є визначення ефективності впливу розробленого комплексу
фізичних вправ при лікуванні остеохондрозу хребта.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
– провести аналіз літературних джерел за обраною темою;
– дослідити фізичний та функціональний стан хворих на остеохондроз;
– скласти програму фізичних вправ щодо фізичної реабілітації при остеохондрозі хребта;
– оцінити ефективність застосування розробленого комплексу фізичних вправ.
Об’єктом дослідження є процес фізичної реабілітації при захворюванні на остеохондроз хребта.
Предметом дослідження є засоби і методи фізичної реабілітації при остеохондрозі.
При розв’язанні поставлених завдань нами використовувались наступні методи: аналіз науковометодичної літератури, педагогічне спостереження, опитування, ортопедичні методи (визначення обсягу рухів у
відділах хребта), тестування фізичних можливостей хворих, математично статистичні методи, аналіз та
узагальнення результатів дослідження.
Так як остеохондроз в будь-якій формі з його рефлекторними проявами є захворюванням, що складно
піддається лікуванню, лікарі все частіше віддають перевагу методам немедикаментозного характеру лікування,
зокрема засобам фізичної реабілітації. Медикаментозне лікування є неефективним, тому що знімає тільки
симптоми болю[5].
За даними літературних джерел до основних засобів фізичної реабілітації при остеохондрозі відносять:
лікувальну фізкультуру(ЛФК), масаж та фізіотерапію.
Одним з найбільш ефективних методів лікування остеохондрозу є ЛФК. Її цілі - збереження рухливості
хребта і зняття навантаження з міжхребцевих суглобів. Цього вдається досягти шляхом зміцнення м’язів
тулуба, ніг, шиї та кінцівок[1].
Масаж застосовується у комплексному лікуванні, його нервово-рефлекторний і гуморальний вплив
підсилює позитивний ефект фізичних вправ. Основними завданнями масажу при остеохондрозі є: зняття
м’язових спазмів та покращення живлення ураженого відділу за рахунок стимуляції кровопостачання[3].
Фізіотерапія використовує для лікування фізіологічну дію природних і штучно створених фізичних
факторів. Завдяки їй лікарські засоби можна доставити безпосередньо в осередок запалення, при цьому не
зачіпаючи сусідніх органів і тканин. До різновидів фізіотерапії, що застосовують при остеохондрозі відносять:
електрофорез, ультразвук, магнітотерапію, бальнеотерапію, лазеротерапію, детензор-терапію, дієтотерапію.
Основними завданнями фізіотерапії при остеохондрозі є: зняття запалення, розслаблення спазмованих м’язів,
усунення больового синдрому, поліпшення мікроциркуляції в області ураження, нормалізація обміну речовин
[2].
Зазначені засоби фізичої реабілітації застосовуються у період ремісії, коли явища больового синдрому
згасають[8].
Для досягнення мети дослідження нами було обрано 2 групи: контрольну та експериментальну.
Методика проведення занять в експериментальній групі ґрунтується на розробках Бубновського С.М.;
Епифанова В.А.; Капанджи А.И.; Попова С.Н.[1;2;4;7] особливістю якої є диференційований підхід на підставі
результатів опитування та ортопедичних тестів.
Результати дослідження показали, що в експериментальній групі після застосування комплексу
фізичних вправ результативність була більшою. Хворі показали кращі результати у проведених тестах на
рухливість хребта та відмічено покращення функціональних показників. Наприклад, у шийному відділі у
хворих з шийним остеохондрозом експериментальної групи відбулися такі зміни на прикладі тесту Шепельмана
(рис.1) при поворотах шиї в сторони (за 3х бальною системою оцінювання).
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Рисунок 1 – Співвідношення показників рухливості шийного відділу хребта при поворотах шиї в
сторони до та після проведеного дослідження у хворих з ураженням шийного відділу
Таким чином, після застосування програми фізичної реабілітації і розробленого комплексу фізичних
вправ, у хворих, що займались в експериментальній групі відзначено більшу ефективність нормалізації
рухомості в відділах хребта, що свідчить про ефективність застосованого дозованого фізичного навантаження
при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях. При виконанні вправ на розслаблення м’язів шиї, тулуба і
кінцівок, а також при виконанні ізотонічних вправ у пацієнтів відзначалось зменшення болю. При виконанні
динамічних і статичних вправ підвищилась силова витривалість м’язів, збільшився обсяг рухів в уражених
відділах хребта, що, в свою чергу, сприятливо позначилось на тонусі глибокої мускулатури, перешкоджаючи її
спазмам, і дало значний стимул для поліпшення психоемоційного стану пацієнтів.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІНФАРКТІ
МІОКАРДА НА ЕТАПІ ОДУЖАННЯ
Бондарчук В.Р., студ., Біліченко О.О., к.ф.к.с., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Згідно існуючих cтатиcтичних даних Всесвітньoї Організaції Охорoни
Здорoв’я, інфаркт міокарда займає oдну з лідируючих позицій сeрeд захворювань ceрцeвo-cудиннoї cиcтеми.
Кожен рік від хвороб серця вмирає близько 17,2 мільйонів чоловік, що cтановить приблизно 62 % усіх
випадків. Кількіcть осіб, які вмирають від інфаркту міокарда становить 7,2 мільйона. У більшocті випaдків
хвoрoбa призводить, до втрати дієздатності і навіть до інвалідності за відсутності своєчасного комплекcного
лікування та фізичної реабілітації. В Україні реєструють понад 50 тис. випадків інфаркту міокарда щорічно.
Прoблeмa віднoвлeння дієздaтнocті внаслідок пeрeнeceнoгo інфаркту міoкaрдa на сьогодні є
aктуальнoю на фоні підвищеного рівня захвoрюванoсті та зниження тривалості життя в Україні. Відомо, що
проведення реабілітаційних заходів значнo знижує імовірність пoвторного інфаркту міoкарда, скорочує
тривалість віднoвного періoду і в цілoму сприяє віднoвленню здорoв’я і сил. Дослідженням цієї проблеми
займалися такі науковці, як Мухін В. М., 2010; Попов С. Н., 2008; Васильєва В. А., 2008; Макарова И. Н.,
2010; Погосова Н. В., 2012; Епифанов А. В., 2012; Вовкодав О. В., 2011та ін. Успіх реабілітаційних заходів
залежить від правильного вибору програми, проведення, належного контролю, ряду інших факторів, у
значній мірі від активності самого хворого, особливостей особистості, а також змін психіки. У своїх працях
це відзначають Мурза В. П., 2005; Грицюк С. А, 2014. Приблизно в 55 % випадків у хвoрих психічні зміни
впливають на перебіг патологічного процесу, що позначається на кінцевому результаті і строках
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реабілітації. Покращення психoлoгічнoго стану є необхідним для повного відновлення після перенесеного
інфаркту міокарда.
Об’єкт дослідження – процес комплексної реабілітації при інфаркті міокарда на етапі одужання.
Предмет дослідження – методи та засоби реабілітації хворих на інфаркт міокарда.
Мета дослідження – оцінка ефективності розробленої комплексної реабілітаційної програми занять
на етапі одужання при інфаркті міокарда.
Завдання дослідження :
1. Проаналізувати науково-методичну літературу щодо захворювання на інфаркт міокарда;
2. Охарактеризувати особливості застосування фізичних вправ на серцево-судинну систему
людини;
3. Розробити комплексну програма реабілітації для хворих, що перенесли інфаркт міокарда на етапі
одужання;
4. Оцінити результати стану хворих, перенесли інфаркт міокарда до і після проведеної комплексної
програми фізичної реабілітації на етапі одужання;
5. Порівняти отримані результати дослідженнями з іншими відомими науковцями.
Методи дослідження :
1. Аналіз методичної літератури щодо обраної теми дослідження;
2. Спостереження;
3. Опитування;
4. Тестування;
5. Порівняння;
6. Метод математичної статистики.
Інфаркт міокарда – це різновид ішeмічної хвoрoби серця, що розвивається в наслідок раптовим
припиненням коронарного кровообігу судин [1]. Виникнення інфаркту міокарда, обумовлене тими ж
причинами, що об’єднують у фактори ризику: гіперхоле-стерінемія і гіпертригліцеридемія, а тoчнішe,
нaявність змін гіперліпопротеідемії з підвищеним вмістом атерогенних бета і пребеталіпопротеїдів,
зменшення вмісту в крові противно-атерогенних ліпoпрoтeїдів, зниження можливостей сприйняття до
глюкози організму, гіпертрофія лівого шлуночку, атеросклероз з його доклінічними та клінічними проявами,
віковий період після 40 років, спaдкoвіcть, знижена фізична активність, підвищений тиск, цукровий діабет,
ожиріння, психоемоційні перенапруження, куріння [2]. До безумовних факторів ризику розвитку інфаркту
міокарда відносяться стенокардія нaпружeння та нecтaбільні її різновиди, розцінюється як вид передінфарктнoгo стану, занижений від норми кoрoнaрний резерв, який виявляється при проведенні контрольних
тестів щодо сприйняття фізичного навантаження, які уточнюють ступінь ураження артерій серця, а також
анатомо-фізіологічні зміни кoрoнaрнoгo русла, про зміни в якому можна судити за даними коронарографії
[4].
Для уникнення наслідків і подальшого розвитку, негативних явищ застосовують фізичні вправи, дія
яких спрямована на взаємодію нервової та гуморальної систем, дії моторно-вісцеральних рефлексів.
Скорочення у м’язах подразнює присутні в них нервові закінчення з яких потік електричних імпульсів, а
також з пропріорецепторів внутрішніх органів передається в центральну нервову систему [3]. Вони
впливають на її функціональний стан і передають у імпульси у вегетативні нервові центри, забезпечуючи
секреторну регуляцію і викликаючи зміни у діяльності внутрішніх органів [5]. Одночасно у данному періоді
змін регуляції бере участь і гуморальна система, де продукти обміну (розпаду), що відбуваються у м’язах,
потрапляють у кров і впливають на нервову систему (бeзпoceредньo на хeмoрeцeптoри), а також на залoзи
внутрішньoї ceкрeції, що стимулює виділення гормонів. Так інформація про напруження і розслаблення
м’язевого апарату через нервові імпульси та кров, що несе в собі біологічно активні речовини надходить до
центральної нервової систем і до eндoкриннpої систем (а саме гіпоталамусу), аналізується, а потім, під
впливом отриманої інформації, ці системи контролюють і регулюють функцію і трофіку внутрішніх органів
[6].
Побудована нами програма фізичної реабілітації заснована на комплексі заходів, що обумовлює
безпечне розширення рухового режиму при умові підвищення толерантності до впливу фізичних
навантажень.За основу при розробці процедур лікувальної гімнастики були обрані комплекси лікувальної
фізкультури, які були схвалені в широкій клінічній практиці, за якими займалися хворі, результатом яких
було покращення стану в 90 % випадків, на відміну від загальноприйнятих програм [7]. Поступовість
наростання фізичного навантаження в розроблених комплексах лікувальної гімнастики поєднується з
принципами побудови функціональної класифікації тяжкості станів. Мета нашої програми полягала в
досягненні хворим, який переніс інфаркт міокарда, в більш короткий термін, у порівнянні з
загальноприйнятими програмами, такого рівня фізичної активності, при якому він міг би повернутися до
повсякденного життя і трудової діяльності без істотних негативних реакцій. Нами була розроблена програма
фізичної реабілітації спільно з лікарем яка включала : ЛФК, різновиди гімнастики і ходьби, дієту,
аромотерапію, музикотерапію, визначення та покращення психоемоційного стану. Заняття проводилися три
рази на тиждень з поступовим збільшенням часу занять з 15 до 45 хвилин протягом восьми тижнів. У
процесі реабілітації здійснювалася оцінка фізичних можливостей і контроль за функціональним станом
досліджуваних. Результати дослідження суб’єктивної оцінки самопочуття пацієнтів представлені у табл. 1.
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Стан самопочуття
Добрий
Задовільний
Незадовільний

Таблиця 1– Стан самопочуття до і після реабілітації, (n=10)
До реабілітації
Після реабілітації
кількість,
кількість,
кількість,
кількість,
(n)
(%)
(n)
(%)
–
–
9
90 %
3
30 %
1
10 %
7
70 %
–
–

Інфаркт міокарда – це тяжкий різновид ішемічної хвороби серця, що призводить до втрати
працездатності та інвалідності. Ми дослідили науково-методичну літературу і встановили, що проблема
реабілітації при інфаркті міокарда залишається актуальною, а програми потребують подальшого
вдосконалення.
Нами разом з лікарем була розроблена комплексна програма фізичної реабілітації, яка включала:
ЛФК, різновиди гімнастики і ходьби, дієту, аромотерапію, музикотерапію, визначення та покращення
психоемоційного стану.
Досліджуючи ефективність застосованої нами програми ми встановили, що у процесі реабілітації
відбулося покращення показників самопочуття досліджуваних за даними анкетування. Також ми здійснили
оцінку функціональних можливостей застосовуючи велоергометрію.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТРОЗАХ
Кобка Б.В., студ., Біліченко О.О., к.ф.к.с., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Остеоартроз – найпоширеніша суглобова патологія, що обумовлена дистрофічними змінами у хрящі,
які призводять до його витончення та втрати еластичності. На остеоартроз страждають в основному особи
середніх і старших вікових груп. Поширеність захворювання збільшується залежно від тривалості життя і
досягає 30% у осіб віком 45–64 років і 70% у населення віком більше за 65 років (Печенова Т.Н., Володина
Т.Т.,1990). Найбільш поширеною локалізацією остеоартрозу є колінні суглоби. Незважаючи на існуючі різні
способи та засоби лікування і реабілітації хворих на артрози, проблема залишається невирішеною.
Лікування хворих на гонартроз, його ускладнень процес тривалий, не завжди ефективний, вимагає
великих матеріальних витрат для суспільства. Деформуючий артроз має тенденцію до прогресування процесу,
призводить до порушення опорної й рухової функції нижніх кінцівок, значного зниження працездатності й
стійкої інвалідизації. У зв’язку з цим проблема відновного лікування й можливе збереження працездатності
набуває не тільки медичного, але й соціального значення.
Об’єкт дослідження – процес фізичної реабілітації гонартрозу колінних суглобів у різних стадіях і
клінічних проявах хвороби.
Предмет дослідження – зміст комплексної програми фізичної реабілітації для осіб з дегенеративнодистрофічними ураженнями колінного суглоба.
Мета роботи – розробити комплексну програму фізичної реабілітації для осіб зрілого віку з дегенеративнодистрофічними ураженнями колінного суглоба.
Завдання роботи:
1. Проаналізувати за даними літературних джерел причини виникнення артрозу.
2. Вивчити за даними літератури дегенеративно-дистрофічні зміни кістково-суглобового апарату.
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3. Скласти комплексну реабілітаційну програму, спрямовану на профілактику і лікування гонартрозу
колінного суглоба, перевірити її ефективність практично.
Нами була розроблена сумісно з лікарем комплексна програма фізичної реабілітації для хворих на
гонартроз з урахуванням періодів перебігу захворювання. Вона включала: лікувальну гімнастику, лікувальний
масаж, мануальну терапію, гідрокінезотерапію, дієтотерапію, механотерапію.
Під час впровадження розробленої нами методики фізичної реабілітації ми оцінювали функціональний
стан в експериментальній та контрольній групах до та після її застосування. Результати консервативного
лікування з використанням кінезитерапії оцінювалися за рівнем зменшення болю, здатністю проходити певну
відстань без болю в суглобі, необхідністю користування додатковою опорою при ходьбі, ступенем обмеження
самообслуговування, ступенем кульгавості, амплітудою руху в суглобі, за функціональним станом м’язів, що
оточують суглоб, за даними динамометрії, тонометрії, електроміорграфії.
Найбільшу увагу ми приділяли виконанню розробленого комплексу фізичних вправ. Заняття фізичними
вправами є потужним стимулювальним фактором для організму людини. Вони поліпшують діяльність усіх
основних функціональних систем, психо-емоційний стан і знижують негативний вплив на людину від стресових
ситуацій і емоційних переживань, підвищують життєвий тонус організму. Розроблений комплекс фізичних вправ
застосовувався чотири рази на тиждень. Тривалість занять складала від 25 до 45 хв.
За результатами первинних показників амплітуди рухів колінного суглоба на початковому етапі
дослідження видно, що пацієнти експериментальної групи мають незначні розбіжності за показниками, в
порівнянні з пацієнтами контрольної групи. Однак, результати показників після впровадження комплексу
фізичних вправ вказують на високу ефективність запропонованої нами методики про що свідчать дані
представлені в табл. 1, табл. 2. Вимірювання проводилося за допомогою гоніометра.
Таблиця 1 – Результати дослідження показників амплітуди рухів колінного суглоба експериментальної групи до
та після застосування програми фізичної реабілітації, (градуси)
Вік
Згинання у колінному суглобі
Розгинання у колінному суглобі
до
після
Динаміка,
до
після
Динаміка,
реабілітації
реабілітації
%
реабілітації
реабілітації
%
37
71
112
57,7
160
175
9,4
36
84
125
48,8
164
177
7,9
41
82
99
20,7
167
178
6,6
34
76
121
65,7
170
178
4,7
35
73
119
63,0
162
175
8,0
Таблиця 2 – Результати дослідження показників амплітуди рухів колінного суглоба контрольної групи до
та після застосування програми фізичної реабілітації, (градуси)
Вік
Згинання
Розгинання
у колінному суглобі
у колінному суглобі
до
після
Динаміка,
до
після
Динаміка,
реабілітації
реабілітації
%
реабілітації
реабілітації
%
35
82
98
19,5
169
174
2,9
42
75
84
12,0
166
174
4,8
35
79
114
44,3
163
170
4,3
37
87
110
26,4
161
168
4,3
34
70
115
64,3
166
173
4,2
ВИСНОВКИ: 1. Гонартроз – найпоширеніша суглобова патологія, обумовлена дистрофічними змінами в
хрящі, що призводить до значного зниження працездатності й стійкої інвалідизації. Лікування й фізична
реабілітація деформуючого артроза великих суглобів, незважаючи на успіхи останніх десятиліть, залишається
однією з актуальних проблем ортопедії та травматології.
2. Завданнями відновного лікування остеоартроза колінного суглоба є запобігання прогресування
дегенеративного процесу в суглобовому хрящі, зменшення болю, поліпшення функції колінного суглоба.
Фізична реабілітація остеоартроза колінного суглоба повинна здійснюватися комплексно, тривалий час, з
дотриманням усіх її принципів.
3. Особливу увагу необхідно приділяти засобам лікувальної фізкультури і масажу, застосовувати при будьякій стадії й у будь-якому періоді плину гонартроза. Їхній вплив спрямований безпосередньо на ліквідацію або
запобігання у подальшому розвитку патологічного процесу в суглобі.
4. Розроблену та впроваджену нами сумісно з лікарем комплексну програму фізичної реабілітації можна
вважати ефективною. Про це свідчать позитивні зрушення встановлені нами і представлені у таблицях, та інші
показники, отримані під час дослідження до та після процесу реабілітації.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЗАКРИТИХ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМАХ НА
ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ЕТАПІ
Моргун Б.М., студ., Луценко Б.О., Антонова О.І., к.б.н., доц.
*
Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації Полтавської обласної ради
«Кременчуцький медичний коледж» імені В.І. Литвиненка
**
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В даний час однією з актуальних проблем сучасної медицини є черепно-мозкові травми (ЧМТ) і їх
наслідки. Частота ЧМТ становить близько 200 тис. осіб на рік (400–420 на 100 тис. населення), залишаючись
стабільною протягом останніх 18–20 років [2, 4, 5]. ЧМТ відноситься до найбільш поширених видів ушкоджень
і становить до 50 % всіх видів травм. Смертність від черепно-мозкових травм становить 1 % від загальної
смертності. Серед осіб з черепно-мозковими ураженнями тільки 20 % повертається до повноцінної праці, інші
мають виражені ознаки інвалідності [1, 3, 6]. Високий відсоток смертності пояснюється несвоєчасним
зверненням травмованих людей за медичною допомогою, особливо, коли має місце закрита черепно-мозкова
травма (ЗЧМТ). Закриті черепно-мозкові травми становлять 90,4% всіх травматичних уражень головного
мозку.
На даний час фізична реабілітація осіб з ЧМТ є досить актуальною тому, що на території нашої
держави проходять бойові дії і з кожним днем кількість ЧМТ в осіб молодого і зрілого віку зростає з кожним
днем [7, 8]. Виникає необхідність проведення фізичної реабілітації з метою відновлення втрачених функцій та
недопущення прогресування наслідків закритої черепно-мозкової травми.
Для дослідження були використані наступні методи: аналіз науково-методичної літератури; аналіз
медичних історій хвороб; збір анамнезу; спостереження; анкетування; тестування: а) вестибулярний апарат:
рівновага статична (проба Уемури), динамічна (проба Унтербергера, перевірка та аналіз ходьби), б) об’єм та
швидкість слухомовного запам’ятовування (тест «10 слів Лурія»), в) експрес-діагностика властивостей нервової
системи за психомоторними показниками Є. П. Ільїна (теппінг-тест); методи математичної статистики. База
дослідження: Комунальний заклад «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської
обласної ради. У дослідженні взяли участь десятеро чоловіків – учасників бойових дій в зоні АТО на Сході
України. Досліджувані є пацієнтами реабілітаційного відділення та проходять курс лікування у даному закладі.
Вік: 30–50 років.
За даними В. Б. Смичка та К. М. Пономарьової (2010), при адекватному наданні медико-реабілітаційної
допомоги всі хворі з легкою травмою, більшість постраждалих з травмою середньої тяжкості і частина
пацієнтів з тяжкою ЧМТ відновлюють свою життєдіяльність і в разі своєчасної реалібітації – працездатність.
Інвалідами стають лише 8–9 % хворих, які перенесли ЧМТ середньої тяжкості, і близько 70 % хворих, які
перенесли важку ЧМТ [9].
Основним та першочерговим завданням комплексної фізичної реабілітації осіб з ЧМТ у
післялікарняний період є підтримання такого стану організму, при якому можна запобігти ускладнень, які
наведені у табл. 1.
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№
1

За патогенетичними
особливостями
виникнення
2

Таблиця 1 – Класифікація ускладнень ЧМТ
Класифікація
Основні ускладнення

Принцип поділу

Переважно прямі
наслідки

Геміпарез, афазія, астенічний синдром тощо.

Переважно непрямі
(опосередковані)
наслідки

Синдром вегетативної дистонії,
посттравматична артеріальна гіпертензія тощо.

За клінічними формами
в залежності від
переважаючих
морфологічних змін

1) тканинні;
2) лікворні;
3) судинні.

За основним провідним
синдромом

1) вегетативно-дистонічний; 2) судинний;
3) ліквородинамічний; 4) церебральновогнищевий;
5) посттравматичної епілепсії; 6) посттравматичної нарколепсії;
7) вестибулярний; 8) нейроендокринний;
9) астенічний; 10) психоорганічний.

3

4
За особливостями
протікання травми

Переважно
непрогресуючі

Дефекти кісток черепа, церебрально-вогнищеві
синдроми тощо.

Переважно прогресуючі

Атрофія головного мозку, епілепсія, вегетативна
дистонія, ранній церебральний атеросклероз
тощо.

Програма реабілітації хворих з ЗЧМТ на післялікарняному періоді повинна бути спрямована на
ліквідацію (подальше зменшення) наслідків травми. При цьому необхідно дотримуватися основних принципів
реабілітації: ранній початок, етапність, комплексність, безперервність, послідовність, індивідуальність, активна
участь хворого у реабілітаційному процесі.
Базою дослідження є Комунальний заклад «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни»
Полтавської обласної ради. За основу дослідження взята програма реабілітації, яка застосовується фахівцями
даного закладу в лікуванні осіб з закритими черепно-мозковими травмами (ЗЧМТ) на післялікарняному етапі.
Реабілітаційна програма складається із заходів, представлених у таблиці 2.
Таблиця 2 – Програма фізичної реабілітації осіб з ЗЧМТ у післялікарняний період
Засіб фізичної
реабілітації
ЛФК
Масаж
Фізіотерапія
Механотерапія
Працетерапія
Іпотерапія
Психотерапія
Арт-терапія

Тривалість
(хв)

Кількість днів на
тиждень

25–30

5

20–35

2–3

15–25
10–30
15–20
45–60
20–40
20–40
30–45

3–5
3–4
5
3–4
За запитом
2–3
2–3

Форма занять
лікувальна гімнастика (групові / малогрупові);
види спорту та спортивні ігри за показанням
лікаря (групові індивідуальні)
Індивідуально
Індивідуально
Групові / малогрупові / індивідуальні
Групові / індивідуальні
Індивідуальні
Групові / індивідуальні
Групові/ індивідуальні

Після застосування комплексної програми реабілітації на післялікарняному етапі, у хворих з ЗЧМТ
були повністю ліквідовані наслідки (ускладнення) травми.
ЛІТЕРАТУРА
1.Ахтемійчук Ю. Т. Оперативна хірургія та топографічна анатомія / Ю. Т. Ахтемійчук, Ю. М. Вовк,
С. В. Дорошенко. – К.: Медицина, 2010. – 504 с.
2. Григорова І. А. Динаміка когнітивних змін у хворих із наслідками закритої черепно-мозкової
травми / І. А. Григорова, Н. С. Куфтеріна // Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 3 (49). – С. 145–
149.
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3. Клиническая классификация и построение диагноза черепно-мозговой травмы: метод указания /
[А. Н. Коновалов, Н. Я. Васин, Л. В. Лихтерман и др.]. – М., «Медицина», 1986. – 35с.
4. Коршняк В. А. Нейрофизиологическое обоснование некоторой неврологической симтоматики
острого периода черепно-мозговой травмы, обусловленной действием взрывной волны / В. А. Коршняк, А. И.
Гоженко, Б. А. Насибуллини др. // J. Education, Health and Sport. – № 6(3). – Р. 140–147.
5. Коршняк В. О. Реабілітація хворих з віддаленими наслідками закритих черепно-мозкових
травм [Текст] : монографія / В. О. Коршняк, Б. А. Насібуллін, О. В. Коршняк. – Х.: ІНЖЕК, 2014. –157 с.
6. Латышева В. Я. Черепно-мозговая травма (классификация, клиника, диагностика и лечение):
учеб.пособие для студентов медвузов /В. Я. Латышева, М. В. Олизарович, В. Л. Сачковский. – Гомель: ГГМУ,
2004. – 106 с.
7. Олекса А. Т. Травматологія /А. Т. Олекса. – Л.: Афіша, 1997. – 408 с.
8. Предупреждение травматизма и насилия: метод.рук-во для Министерства здравоохранения. –
Женева: ВОЗ, 2007. – 34 с.
9. Смычек В. Б. Черепно-мозговая травма (клиника, лечение, экспертиза, реабилитация) / В. Б. Смычек,
Е. Н. Пономарева. – М: НИИ МЭ и Р, 2010. –430 с.
ПРОГРАМИ ЗМІЦНЕННЯ М’ЯЗОВОГО КОРСЕТУ, ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ У ДІТЕЙ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Павлюк В.О., студ., Гуменний В.С., к.ф.к.с., старш. викладач
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У м’язового корсету основне завдання утримати хребет у правильному положенні. Не дарма його
часом називають «життєвим стовпом» — здоров’я людини багато в чому залежить саме від його стану.
Усередині хребта знаходиться спинний мозок, від нього йдуть корінці нервів. Уздовж хребетного стовпа в
великій кількості тягнуться кровоносні судини. При будь-якому зміщенні хребців спокійний рух крові в
організмі неможливо, припиняється повноцінний доступ поживних речовин, все це дуже важливо для
нормальної життєдіяльності людини. Щоб зміщення хребців не відбувалося, уздовж хребта повинні бути міцні,
добре розвинені м’язи, які потрібно з дитинства тренувати, а для дітей середнього шкільного віку ця проблема
має найбільш високу актуальність, спричинену швидким розвитком організму в цьому віці. Ми зробили
висновок про необхідність дослідження програм зміцнення м’язового корсету, як засобу профілактики, у дітей
середнього шкільного віку [1].
Перед тим як починати виконувати вправи для зміцнення
м’язового
корсету необхідно
переконатися чи немає протипоказань. Потрібна консультація з лікарем, щоб визначити, які навантаження
можна виконувати, а які ні. Вправи на зміцнення м’язового корсету, як засобу профілактики потрібно
розпочинати виконувати з розминки, і уникати значних навантажень на початку занять. Для новачків
фізкультура повинна починатися з легких розігріваючих вправна гнучкість.
Ми використовували такий комплекс вправ на гнучкість м’язового корсету:
– тренування і зміцнення м’язів спини за рахунок виконання нахилів вперед, назад, вліво і вправо;
– для залучення м’язів спини і преса виконуємо максимальний нахил вперед (дістати долонями підлогу), а
потім максимально розгинаємося;
– вправи ЛФК з невеликими гантелями. Піднімаємо руки над головою, і робимо нахил до 90 градусів.
затримуємося в цій позі на 10-15 секунд;
– м’язовий корсет досить слабкий на рівні попереку, необхідні рухи, які зміцнюють цю область. Для підготовки
цієї зони лягаємо на підлогу і під поперек кладемо валик (скручений рушник), продовжуємо лежати в такій позі
2-3 хвилини;
– на зміцнення м’язів шиї виконуємо обертальні рухи головою;
– гімнастика для м’язів спини «лотос». Сідаємо на килимок ноги підгибаємо під себе, виконуємо плавний
підйом рук вгору, а потім опускаємо їх до ніг, максимально згинаючи корпус.
Зміцнення м’язового корсету має відбуватися плавно і рівномірно. Розминка допомагає сприяти
кращому кровопостачанню тканин хребта і спинного мозку [3,4].
Оцінено ефективність застосування програми на гнучкість м’язового корсету. При повторному
обстеженні через два місяці у дітей спостерігалася позитивна динаміка показників гнучкості. Динаміка
показників представлена у табл. 1.
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Таблиця 1  Середні показники результатів дослідження гнучкості м’язового корсету.
Напрямок

Рухливість хребта (см)

Динаміка

до експерименту

після експерименту

см

%

вправо

11,2

15,2

4

35,7

вліво

14,8

17,9

3,15

21,2

Отримані результати є достовірними та ефективними, отже представлена нами програма на гнучкість
м’язового корсету є ефективною, та може використовуватися для профілактики вад постави та гнучкості м’язів
спини. Після розминки та вправ на гнучкість, ми переходимо до основних програм для зміцнення м’язового
корсету. Щоб сформувати м’язовий корсет для хребта, вправи слід підбирати правильно і регулярно
виконувати. Людський скелет при хорошому стані м’язів правильно формується, фортеця м’язів сприяє
природному розташуванню органів, що знаходяться всередині. При розвинених м’язах вони спокійно
утримуються у потрібному положенні [5,6].
Програма зміцнення м’язового корсету:
– взяти невелику округлу паличку (довжиною 40-50 см і діаметром 3-4 см), обхопити її руками, завести за
голову і рухами вгору-вниз протягом 15 хв по черзі гладити шийні м'язи праворуч і ліворуч від хребта;
– встати прямо, ноги на ширині плечей, руки вздовж тулуба. 10 разів з силою стиснути і розтиснути кулаки.
Розчепіривши пальці, обхопити голову так, щоб великі пальці стосувалися двох точок, які виступають над
нижньою частиною потиличної кістки. Протягом 10 хв великими пальцями плавними колоподібними рухами
розминати ці точки;
– лягти на спину, руки уздовж тулуба, ноги витягнуті. Доторкнутися правою стопою до коліна лівої ноги,
одночасно відводячи праву руку за голову і випрямивши її на підлозі. Потім притиснути праве коліно до
підлоги і повернути голову в протилежну сторону. Залишатися в такому положенні 15 секунд, після чого
повторити вправу, помінявши ноги;
– лягти на спину, зігнути ноги в колінах, обхопити їх руками знизу і підтягнути стегна до грудей. Підборіддя
при цьому повинен опинитися між колін. При виконанні цієї вправи для м'язового корсета спини потрібно
залишатися в такому положенні не менше 10-15 секунд;
– встати на коліна, спертися руками об підлогу і, подібно кішці, вигинати спину вгору і вниз.
При використанні цієї програми ми зміцнили м’язовий корсет у дітей середнього шкільного віку, про
що свідчить збільшена витривалість до навантажень на м’язи спини у дітей експериментальної групи.
Розроблена комплексна програма на зміцнення м’язового корсету для профілактики у дітей середнього
шкільного віку може використовуватись та впроваджуватись у практику в умовах шкіл та центрів реабілітації,
оскільки позитивно впливає на м’язовий корсет, збільшуючи його гнучкість, витривалість та силу.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІНСУЛЬТАХ У ЛІКАРНЯНИЙ ПЕРІОД
Шеремета О.В., студ., Антонова О.І., к.б.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднішній день найчастішими причинами смертності людства є серцево-судинні захворювання.
Інсульт – гостре порушення мозкового кровообігу, яке розвивається раптово та призводить до некрозу нервових
клітин. Інсульт є третьою за частотою причинами довгострокової інвалідності у більшості розвинених країн
Європи, США та України. На сьогодні 17,3 млн людей у всьому світі переносять інсульт – це на 68 % більше,
ніж у 1990 році. Ситуація дуже важка – близько 6 млн людей щороку вмирають від інсульту, що становить 10 %
усієї смертності населення планети [2,6].
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Прогнози ВООЗ невтішні. Вважають, що до 2030 року ситуація ще погіршиться (очікується 23 млн
нових випадків інсульту, 7,8 млн летальних випадків щороку та 77 млн осіб, які перенесли інсульт).
Існує два основні типи інсультів: ішемічний та геморагічний. Ішемічний інсульт відбувається внаслідок
звуження або закупорки артерій, що постачають кисень у головний мозок. Ішемічний інсульт зазвичай займає
80 % усіх випадків інсультів.
Геморагічний інсульт відбувається через крововилив у мозкові оболонки, що виникає внаслідок
розриву судини під дією високого артеріального тиску. Геморагічний інсульт становить 20 % випадків даного
захворювання [1].
У системі фізичної реабілітації хворих на інсульт широко застосовують лікувальну фізичну культуру,
фізіотерапевтичні процедури та масаж. Лікувальна фізична культура є важливим дієвим методом реабілітації,
оскільки впливає на різні системи організму: серцево-судинну, дихальну, опорно-рухову, нервову. Вона також є
ефективним методом у відновному періоді реабілітації. Основними завданнями лікувальної фізичної культури
при гострих порушеннях мозкового кровообігу є: підняття загального тонусу організму, поліпшення психічного
стану; поліпшення функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем; профілактика розвитку
рухових порушень (тугорухомості в суглобах, контрактури, м’язові атрофії); профілактика пневмоній, крепів,
пролежнів; відновлення втрачених функцій; створення тимчасових або постійних компенсацій порушених
функцій; відновлення навичок ходьби; навчити навичкам самообслуговування; відновити необхідне
орієнтування в просторі.
Комплекси лікувальної гімнастики складаються з простих активних і пасивних вправ для здорових та
уражених кінцівок, а також з дихальних вправ на розслаблення та пауз для відпочинку [3,4].
Масаж – це науково обґрунтована практика механічного впливу на ділянки тіла з метою отримання
позитивного ефекту. Легкі удари, здавлювання, погладжування, розминання, розтирання виробляються руками
або спеціальними предметами. Мета дій – викликати відповідну реакцію з боку відростків центральної нервової
системи через стимуляцію рецепторів. Після інсульту у лікарняному періоді використовують лікувальний
массаж. Завдання масажу: – стимуляція кровообігу і відтоку лімфи від уражених ділянок; – зняття обмежень
пасивних рухах суглобів, тобто усунення контрактури; – зменшення болю; – зняття напруги м’язів, зниження їх
тонусу; – профілактика пролежнів; – відновлення рухливості суглобів.
Лікувальна практика рекомендує приступати до процедур у разі геморагічного інсульту через 6 діб, а
при ішемічному інсульті через 2 доби. Курс проводиться протягом місяця, тривалість кожної процедури
залежить від конкретного випадку і, як правило, не перевищує півгодини.
При інсульті відбувається різке погіршення якості кровообігу в певній частині головного мозку, при
цьому відбувається зміна в стані кровоносних судин. Тому в першу чергу при ішемії слід забезпечити
активізацію надходження необхідного обсягу крові до тканин головного мозку для попередження їх кисневого
голодування і постачання необхідними поживними речовинами. Як показують дані медичної статистики,
найбільш сприятливим моментом для початку фізіотерапії вважається 3 тижні з моменту стабілізації стану
хворого.
Дарсенваль. Дана процедура є найбільш дієвою при наявності уражень кінцівок, погіршенні процесу
кровообігу і харчування тканин киснем. Після курсу дарсенваля хворий відчуває значне поліпшення загального
стану, усуваються застійні процеси, знімається підвищена хворобливість в ураженій області, зменшуються
запальні процеси і при цьому відзначається нормалізація сну, збільшення працездатності.
Призначається спочатку курс процедур тривалістю 15 хв, потім, у міру звикання організму до них,
тривалість може збільшуватися до 20 хв, потім і до 30 хв. Вплив заснований на прояві високочастотного струму
в глибоких шарах шкіряних покривів, між шкірою і використовуваним електродом утворюється вихровий
високочастотний струм, який виробляє відчутну стимуляцію ураженої області.
Електростимуляція м’язів. Дана процедура також під впливом електричних імпульсів певної частоти
дозволяє домогтися відновлення поточних процесів в організмі хворого, усунути застійні явища і попередити
збільшення негативних наслідків після перенесеного інсульту.
Магнітотерапія. Дану дію можна назвати однією з найменш болючих, при цьому відзначається значне
поліпшення всіх процесів у головному мозку, стимуляція харчування його тканин, позитивна динаміка у роботі
ендокринної, нервової системах [5].
Особливістю магнітотерапії слід вважати тривалість збереження позитивного ефекту від її
застосування: в середньому від 9 до 30 днів.
Для визначення ефективності використання комплексної фізичної реабілітації у лікарняний період, що
включала в собі вправи з лікувальної фізичної культури, фізіотерапії та масажу було створено дві групи:
контрольну та експериментальну. Результати дослідження показали, що експериментальна група, в якій
застосовували комплексну фізичну реабілітацію у хворих швидше почали відновлюватись рухові функції у
паретичних кінцівках, знизилися показники артеріального тиску, покращився емоційний стан пацієнтів.
У контрольній групі, де проводилися лише вправи з лікувальної гімнастики, хворі більше днів
перебували у лежачому положенні та довше відновлювали рух у паретичних кінцівках.
Запропоновані методи фізичної реабілітації в обох групах складені з урахуванням індивідуальних
особливостей людини. Їх основним напрямом було відновлення фізичної, психологічної та професійної
активності. Широко використовували вправи на відновлення побутових навичок, вправи у статичному
утриманні кінцівок у їх чергуванні з дихальними й вправами на розслаблення. У результаті дослідження й
319

зіставлених даних до та після реабілітації можемо зробити висновок, що застосування лікувальної фізичної
культури, фізіотерапевтичних процедур та масажу в комплексі – це ефективний метод фізичної реабілітації
хворих, які перенесли інсульт. Це доводить, що у післяінсультних хворих відбулися покращення клінічних
симптомів захворювання, нормалізація АТ, ЧСС, збільшення сили в паретичних кінцівках, нормалізація сну та
зниження втоми.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ДЗЮДО У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З
ХЛОПЧИКАМИ 13 – 14 РОКІВ
Шульц Ю., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Проблема гіподинамії – ключове питання у збереженні і формуванні фізичного здоров’я дітей та
підлітків. Основу вільного часу підлітків займають малорухливі ігри та розваги з використанням комп’ютера,
але в повній м’язовій бездіяльності. Отож скласти гідну конкуренцію комп’ютеру може лише по-справжньому
цікава програма фізичних вправ. Система дзюдо являє особливу цінність як послідовна, що об’єднує вид
фізичної і психічної діяльності (Кетельхут Р., 2003; Гончарюк М., 2006). Виконання технічних прийомів
вимагає прояву сили, витривалості, швидкісно-силових і координаційних здібностей (Попов Н. 2009, Понаріна
І.,2006). Мотивуючим до занять фактором є явні переваги зовнішнього вигляду, показники фізичної сили,
психічна урівноваженість, здатність концентрувати зусилля, уміння протистояти втомі внутрішня дисципліна
тощо. У цих показниках підлітки-дзюдоїсти значно і вигідно переважають своїх однолітків, сприяють розвитку
у них лідерських якостей і орієнтують на досягнення успіхів у подальшому житті (Чупринська Р., 2007).
Мета дослідження оцінити ефективність впливу дзюдо у програмі позакласних занять на показники
функціонального стану хлопчиків 13 – 14 років. Об’єкт дослідження: процес позакласного фізичного виховання
школярів. Предмет дослідження: фізичний стан хлопців секції дзюдо. Завдання дослідження: вивчити стан
питання за даними літературних джерел;скласти програму контролю за фізичним станом хлопців секції
дзюдо;порівняти результати досліджень фізичного стану на початку та в кінці дослідження.
Методи дослідження: аналіз робої документації вчителя фізкультури, який веде заняття у секції дзюдо
у позанавчальний час; спірометрія, проби Штанге, Генче; рухові тести; методи математичної статистики.
Програма дзюдо була запропонована нами у позаурочний час як секційне заняття для хлопчиків 7
класів протягом семестру. Результати її впливу на функціональний стан представлено у табл. 1.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблиця 1 – Динаміка функціональних показників під впливом позакласних занять у секції дзюдо n=20)
Показники
Дослідження
Динаміка,%
Первинне
Повторне
ЧССсп., уд/хв
74,8±2,6
72,8±2,8
2,7
ЖЄЛ, мл
2083,33±587,3
2490,3±287,5
20,1
АТ,мм.
сист.
105,42±4,96
105,42±3,98
рт. ст
діаст.
51,90±2,47
50,35±3,50
Індекс Робінсона, у.о.
77,65±4,20
78,35±4,48
0,9
Проба Штанге, с
39,08±9,7
52,0±8,7
30,2
Проба Генче, с
17,55±5,3
26,7±6,7
52,1
Індекс Руф’є, у.о.
5,40±0,8
5,20±0,9
3,7

Протягом семестру і під впливом секційних занять фізичне здоров’я юнаків зазнало позитивних змін –
змінився його рівень в цілому і окремі функціональні показники. Зокрема, більше ніж на 413 мл (20%)
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збільшилася ЖЄЛ. Показник затримки дихання на вдиху (проба Штанге) збільшився на третину, а затримка
дихання на видиху стала тривалішою на 52%. Таким чином, найбільший внесок у динаміку фізичного здоров’я і
функціонального стану внесли показники функціонального стану дихальної системи. Показники ЧСС та АТ
змінилися в межах від 1 до 3%. Що, як вказується у науковій літературі, є наслідком природного фізичного
зростання і не може свідчити про достовірний вплив дзюдо [2]. Зміна функціональних показників практично
завжди веде до зміни показника соматичного здоров’я [1]. Його динаміку відображено у таблиці 2.
Таблиця 2 – Динаміка рівня фізичного здоров’я хлопців за період позакласних занять у секції дзюдо (n=20)
початок
кінець
дослідження
дослідження
ΔХ
РФЗ
чол
%
чол
%
чол
%
високий
2
10
5
25
3
15
в/середнього
4
20
7
35
3
15
середній
10
50
7
35
-3
-15
н/середнього
3
15
1
5
-2
-10
низький
1
5
0
0
-1
-5
Заняття у секції дзюдо у поза навчальний час у обсязі 2 годин на тиждень протягом семестру суттєво
збільшують сумарний показник організованої рухової активності у підлітків і впливають на усі показники
фізичного стану: фізичний розвиток, функціональний стан, фізичну підготовленість і фізичне здоров’я.
Найбільшу динаміку отримано у показниках спірометрії – від 20 до 52%, рівень фізичного здоров’я покращили
14 чоловік, фізичну підготовленість – усі досліджувані.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Яструбова А. О., студ.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
На сьогоднiшнiй день здоров’я школярiв усе частiше стає приводом для занепокоєння спецiалiстiв з
його збереження, що пов’язано з багатьма зовнішніми й внутрішніми факторами, такими як: погіршення стану
навколишнього середовища, комп’ютерні ігри, інтернет-залежність, підвищення розумових та психічних
навантажень, зменшення фізичної активності, поява нових інфекційних захворювань. Рiвень здоров'я
підростаючого покоління в Україні стрімко падає. Тому збереження і зміцнення здоров'я дітей є сьогодні
пріоритетним завданням держави. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може бути розробка і
впровадження різних напрямків фітнесу в систему шкільної фізкультурної освіти, що сприяє оновленню занять
з фізичної культури школярів. Сучасна програма з використання фітнес-технологій спрямована на підвищення
інтересу учнів до уроку фізичної культури і залучення їх до систематичних занять фізичними вправами, сприяє
оптимізації навчально-виховного процесу та підвищенню рівня фізичної підготовленості, призводить до
оптимізації функціонального стану серцево-судинної системи, всього організму в цілому [2]. Одними з форм
організації оздоровчої фізичної культури, які враховують потреби й можливості людей є фітнес-програми. Вони
вивчалися, розроблялися, видозмінювалися й удосконалювалися упродовж багатьох років. Кращі фахівці світу
на основі досвіду різних гімнастичних шкіл і досягнень сучасних танців створили вправи, які позитивно
впливають на організм. В основі фітнес-програм лежить синтез вправ спортивно-гімнастичного стилю,
елементів танцю і музики. Проте проаналізована література не містить в значній мірі всі аспекти напрямку
дослідження. Тому для більш детального аналізу окресленого проблемного напрямку дослідження нами була
вибрана дана тема роботи [4].
У дослідженні приймало участь 24 учні 3-го класу (9 років), з них 12 – контрольна група, 12 –
експериментальна група.
Педагогічне тестування здійснювалося за допомогою визначення рівня розвитку окремих рухових
якостей: сили, швидкості, гнучкості, витривалості, спритності на основі результатів виконання різних рухових
тестів. Швидкість визначалася: біг на 30 м (с). Для оцінки сили, виконувалася вправа: піднімання тулуба в сід з
положення лежачи за 1 хв (разів), стрибок у довжину з місця (см) – виконувався 2 рази, зараховувався
найкращий результат. Гнучкість визначалася вимірюванням амплітуди нахилу (см). Для визначення
витривалості використовувався біг на 1000 м (с), спритності: «човниковий біг 4х9 м» (с). Для оцінки статичної
рівноваги використовували ускладнену пробу Ромберга, а динамічної рівноваги – пробу Яроцького.
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У результаті застосування засобів фітнесу в рамках авторської програми, в кінці педагогічного
експерименту, було виявлено позитивну динаміку показників експериментальної групи порівняно з
контрольною групою.
Досліджувані показники контрольної
x
S
Ме
Minim
Maxim
групи
Біг 100 м, с
Стрибок у довжину з
місця, см

17,9
167,4

Дівчата
1,25
10,91

17,5
165,0

15,7
130,0

19,6
205,0

Біг 1500 м, хв.с
Піднімання тулуба в сід за
1 хв, разів

9,02
34,9

0,35
3,38

8,55
34,5

8,32
19,0

9,13
44,0

Човниковий біг 4х9 м, с
Проба Ромберга,с
Проба Яроцького, с

11,1
10,3
10,1

0,67
3,39
2,19
Хлопці
15,1
0,81
210,0
17,96

11,1
10,0
10,0

10,1
4,0
6,0

12,2
19,0
24,0

14,1
206,0

13,5
176,0

16,8
249,0

7,43
41,9

0,83
4,21

7,42
41,6

6,48
32,0

9,42
51,0

10,5
9,6
13,7

0,44
4,07
3,64

10,6
8,0
9,0

9,8
4,0
5,0

11,3
39,0
39,0

Біг 100 м, с
Стрибок у довжину з
місця, см
Біг 1500 м, хв.с
Піднімання тулуба в сід за
1 хв, разів
Човниковий біг 4х9 м, с
Проба Ромберга,с
Проба Яроцького, с

ВИСНОВКИ: 1. У дітей молодшого шкільного віку інтенсивно розвивається і удосконалюється весь
організм. Темпи зростання і розвитку окремих органів і функціональних систем дещо знижуються в порівнянні
з дошкільним віком, проте залишаються достатньо високими. Відзначено, що характерною особливістю
процесу росту дитячого організму є нерівномірність і хвилеподібність.
2. Програма шкільного фізичного виховання не в змозі забезпечити повноцінний фізичний розвиток
дитини. Багато засобів фізичного виховання в школі не відображають сучасних модних тенденцій, здаються
дітям нецікавими – звідси й низька мотивація до занять. У спортивних секціях до цих пір існує тенденція
відбору обдарованих дітей, у результаті чого більшість дітей виявляється поза спортом, не отримує потрібної
дози фізичної активності, відповідно до віку, що приносить радість і задоволення. Оздоровче тренування
ґрунтується на певних закономірностях – біологічних, педагогічних, психологічних, із яких формулюються
відповідні принципи, які мають багато спільного з дидактичними принципами в педагогіці й принципами
фізичної реабілітації.
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