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В Україні земля є основним багатством та предметом праці. Традиційні 

форми господарювання й особливості внутрішньої політики зумовили 

виникнення незбалансованої структури землекористування, яка не здатна 

забезпечити комфортні умови проживання населення, збереження та 

відтворення природних властивостей земель, а також є економічно 

неефективною за тривалої експлуатації. Тому реструктуризація системи 

землекористування, відповідно до принципів концепції збалансованого 

розвитку проголошеного в 1992 році в Ріо-де-Жанейро на конференції ООН з 

навколишнього середовища та розвитку, є актуальною та потребує негайного 

вирішення [1]. 

В публікації розкрито основні проблеми еколого-економічного стану 

земельних ресурсів на території Кіптівської сільської об’єднаної територіальної 

громади, які потребують термінового вирішення. Зазначено оптимальні шляхи 

виходу з ситуації, що склалася в сучасних умовах та забезпечить належний 

рівень екологізації земельних ресурсів вищевказаного регіону. 

Ефективність еколого-управлінських відносин напряму залежить від 

законодавства України, яке дуже часто має декларативний характер. Основні 
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законодавчо визначені принципи охорони навколишнього природного 

середовища: 

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів 

при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;  

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я 

людей;  

в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища;  

г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності 

рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, 

використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого 

впровадження новітніх технологій;  

д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності 

природних об'єктів і комплексів;  

е) науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та 

соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань 

екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану 

навколишнього природного середовища;  

є) обов'язковість надання висновків державної екологічної експертизи;  

ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає 

на стан навколишнього природного середовища, формування у населення 

екологічного світогляду; 

з) науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої 

діяльності на навколишнє природне середовище;  

и) безоплатність загального та платність спеціального використання 

природних ресурсів для господарської діяльності;  

і) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища;  
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ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної 

змінності територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на 

екологічну обстановку;  

й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 

навколишнього природного середовища;  

к) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища 

на основі широкого міждержавного співробітництва;  

л) встановлення екологічного податку, рентної плати за спеціальне 

використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, 

рентної плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу 

України. 

Однією із першочергових екологічних проблем Кіптівської 

територіальної громади є засмічення її території відходами. 

Поводження з побутовими відходами, у тому числі дрібних виробників – 

зона відповідальності органів місцевого самоуправління. На території України 

налічується 6,5 тис. санкціонованих полігонів твердих побутових відходів. 

Натомість країни-члени Європейського Союзу мають не більше 500 полігонів 

кожна. Така висока кількість звалищ і проблема стихійних звалищ можуть бути 

наслідком того, що близько 60% приватних домогосподарств не мають доступу 

до централізованого вивезення відходів. 

Як показує досвід країн, які ведуть успішну боротьбу із сміттям, чи не 

єдиним рішенням проблеми забруднення території відходами є роздільний збір 

сміття із подальшою його переробкою. Роздільний збір сміття запроваджено 

майже у всіх країнах Європи, у США, Японії тощо. Роздільний збір сміття 

створює ресурс для функціонування невеликих підприємств, які займаються 

переробкою вторинної сировини, що, в свою чергу, вирішує низку соціальних 

проблем і є джерелом додаткових надходжень до місцевого бюджету. Втілення 

системи роздільного збору сміття не вимагає високих затрат порівняно з 

універсальною. До переваг роздільного збору сміття відносять - вирішення 
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проблем мешканців громади із вивезенням відходів полягає у розвитку малого і 

середнього бізнесу (ліцензія на переробку сміття не потрібна), охороні 

навколишнього середовища, надходженнях до місцевого бюджету, додаткових 

ресурсах для виробництва. 

Не менш критичною екологічною проблемою є порушення балансу 

території. Протягом 50-60-х років в Україні було необґрунтовано розорано 2 

млн га малопродуктивних природних угідь та схилових земель, а також значно 

розширено площу просапних культур. За даними Світового Банку площа ріллі в 

Україні станом на 2016 р. складала 56,2% від площі суші. У той самий час, у 

країнах Європи та у США значно менші площі земель зайняті 

сільськогосподарськими угіддями, при цьому спостерігається подальше їх 

зменшення. 

Стабілізація агроландшафтів дозволить забезпечити стабільне та 

ефективне функціонування агропромислового комплексу на території 

Кіптівської об’єднаної територіальної громади, збільшення виробничого 

потенціалу сільського господарства та переробної галузі [2]. 

Можливий шлях вирішення цієї проблеми вбачається в створенні схеми 

охорони земель, на якій будуть відображені такі об’єкти як сміттєзвалища, 

радіоактивно забруднені землі, місця захоронень промислових відходів, 

скотомогильники, промислові та комунально-складські об’єкти, що є 

джерелами забруднення навколишнього середовища, зони обмежень у 

використанні земель та інші. 

Такий екологічний стан земельних ресурсів прослідковується в цілому і 

по всій території України. Час від часу ситуація змінюється, з порядку денного 

«знімаються» одні негаразди, на зміну приходять інші. Та все ж комплексні і 

дієві заходи, щодо відновлення та попередження негативної екологічної 

ситуації на землях держави не проводяться. 

Література: 

1. Шептицька А. Моніторинг стану земельних ресурсів Хмельниччини 

/ А. Шептицька, Л. Савчук // Матеріали міжнародної науково-технічної 
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Відомо, що зворотні характеристики діодів Шотткі значною мірою 

визначаються станом поверхні і її захистом і, зокрема, якістю захисної плівки 

SiO2 [1, с. 1]. У виробничих умовах відбувається забруднення поверхні структур 

діодів Шотткі неконтрольованими домішками, що призводить до деградації їх 

зворотних характеристик і зниження виходу придатних приладів. 

В даній роботі розглянута можливість з метою покращання стану 

поверхні структур діода Шотткі використовувати гетерування забруднюючих 

поверхню домішок за допомогою проведення додаткової дифузії бору в робочу 

сторону пластин. Для виготовлення структур досліджуваних діодів Шотткі 

використовувалася ізопланарна технологія [2, с. 405]. Технологічний маршрут 

виготовлення структур діодів Шотткі з використанням дифузії бору, що має 

гетеруючу  властивість, приведений на рис. 1. Розглянемо детальніше  

технологічний маршрут виготовлення діода Шотткі. На кремнієву епітаксійну 

структуру (рис. 1, а) n-типу провідності завтовшки 3 мкм і питомим опором 0,6 

Ом∙см після стандартної хімічної обробки послідовно наносяться шари нітриду 

(Si3N4) і двоокису кремнію (SiO2), завтовшки відповідно 0,1 і 0,3 мкм. 

Методами фотолітографії і хімічного травлення в епітаксійних шарах 

формуються мезоструктури заввишки 0,5 мкм, використовуючи як маску круглі 

області нітриду кремнію діаметром 50 мкм. Окислення мезоструктур 

проводилося при температурі 1050
о
С упродовж 2,5 годин з наступним 

чергуванням циклів окислювального середовища: сухий О2 (10 хв) – пари води 

(100 хв) – сухий О2 (10 хв) і завершальним відпалом в середовищі аргону при 

температурі окислення упродовж 30 хв. 

 

а) 
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б) 

         

в) 

 

Рис. 1. Послідовність виготовлення структури діода Шотткі  

 

Вирощений захисний шар SiO2 мав товщину 0,7 мкм (рис. 1, б). Потім 

проводилася дифузія бору в робочу сторону пластини методом відкритої труби 

з джерела В2О3 при температурі 950
о
С упродовж 30 хв в суміші аргону (100л/г) 

і сухого кисню (4л/г). При цьому на поверхні захисного шару двоокису кремнію 

утворюється плівка боросилікатного скла (БCC) (рис. 1, б). Видалення нітриду 

кремнію з контактних вікон проводиться в киплячій ортофосфорній кислоті 

(час травлення 30 хв), заздалегідь витримавши структури в травнику 

НF:Н2О=1:20 упродовж 20 с, що необхідно для видалення з поверхні нітриду 

кремнію тонкого шару SiO2. 

Після хімічної обробки на робочу сторону пластин методом вакуумного 

термічного випару осаджували шар нікелю (Ni), завтовшки 0,3 мкм і проводили 

методами фотолітографії і хімічного травлення формування випрямляючих 

контактів діаметром 60 мкм (рис. 1, б). Пластини з сформованими діодними 

структурами шліфуються з боку підкладки, проводиться виготовлення омічних 
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контактів шляхом послідовного нанесення на зворотну сторону пластин шарів 

Ti, Ni (методом вакуумного термічного випару) і Au (методом гальванічного 

осадження) (рис. 1, в). 

Для випробування розробленої технології виготовлення структур діода з 

бар'єром Шотткі були запущені експериментальні партії, причому дві партії 

(№1 і №2) були проведені за стандартним маршрутом виготовлення (базова 

технологія), а дві інші (№3 і №4) за розробленим маршрутом виготовлення 

(рис. 1) із застосуванням гетерування за допомогою проведення дифузії бору в 

робочу сторону пластин після термічного окислення мезоструктур. 

Ефективність використання розробленої технології виготовлення структур 

діода з бар'єром Шотткі оцінювалася по відсотку виходу придатних діодних 

структур при їх контролю по зворотному струму (Iзв).  

Критерій придатності: Iзв ≤ 1 мкА при зворотній напрузі 15 В. У табл. 1 

приведені порівняльні характеристики стандартної (базової) і розробленої 

технології виготовлення структур діода Шотткі. Видно, що використання 

розробленої технології виготовлення структур діода Шотткі дозволяє істотно 

підвищити вихід придатних діодних структур по зворотному струму (в 

середньому на 8%). 

Таблиця 1  

 

Порівняльні характеристики базової і розробленої технологій 

Технологія виготовлення 

структур діода Шотткі 

Номер партії Вихід придатних діодів Шотткі по 

зворотному струму, % 

Базова технологія 
1 87 

2 81 

Розроблена технологія 
3 93 

4 91 

 

Позитивну дію дифузії бору, що проводиться в робочу сторону пластин 

після термічного окислення мезоструктур, можна пояснити таким чином. В 

процесі проведення дифузії бору на поверхні захисної плівки SiO2 формується 

шар БCC, який проявляє гетеруючу дію по відношенню до домішкових 
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забруднень, які зазвичай потрапляють у вирощуваний при термічному 

окисленні шар SiO2 із стінок кварцової труби і окислювального середовища. За 

рахунок гетеруючої дії шару БCC в процесі дифузії бору здійснюється глибоке 

очищення захисного оксиду і межі розділу Si – SiO2 від сторонніх домішок, що 

дозволяє значно зменшити зворотні струми діодних структур і, отже, 

підвищити вихід придатних діодів. 

Крім того, вирощений на поверхні SiO2 шар БCC дозволяє уникнути 

попадання в об'єм захисного шару SiO2 небажаних домішок на подальших 

технологічних операціях, пов'язаних з нагрівом діодних структур, наприклад, 

технологічна операція "вакуумне осадження металів" для формування бар'єру 

Шотткі на робочій стороні і омічного контакту на неробочій стороні пластини. 

Література: 

1. Литвиненко В.Н. Повышение надежности диодов Шоттки / В.Н. 

Литвиненко // Вестник ХНТУ. – № 3 (29), г. Херсон, 2007. – С. 313–315. 

2. Прищепа М.М. Мікроелектроніка. В 3-х ч. Ч. 1. Елементи мікро-

електроніки / М.М. Прищепа, В.П. Погребняк. – К.: Вища шк., 2004. – 431 с. 
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Вимоги споживачів до якості радіолокаційної інформації (РЛІ) весь час 

ростуть. Необхідною вимогою є визначення повного вектору місцеположення 

об’єкту, який включає і висоту повітряних об’єктів (ПО). Проте на даний час в 

системі контролю повітряного простору високий процент складають 

двокоординатні зразки радіолокаційного озброєння. Радіолокаційними 

станціями (РЛС) такого типу є П-18 та їх модернізації. Ведення 

радіолокаційного спостереження такими РЛС не дозволяє визначати повний 

вектор положення ПО, включаючи його висоту. 

З аналізу досвіду ведення локальних та гібридних війн антитерористичної 

операції Об’єднаних сил на сході України відомо, що основними напрямками 

розвитку бойового застосування засобів повітряного нападу є використання 

малорозмірних та малопомітних, як правило, безпілотних літальних апаратів 

(БПЛА). В таких умовах необхідне нарощування радіолокаційного поля [1].  

В роботі пропонується об’єднання окремих РЛС в систему з сумісною 

обробкою інформації. Частковим випадком багатопозиційної (БП) радіолокаційної 

системи є мультирадарні системи (МРС). МРС – це система, яка використовує 

більше одного радіолокаційного джерела і має здатність приймати, обробляти та 

відображати в інтегрованій формі дані від усіх задіяних РЛС [2, 3]. Інтегрування 

окремих елементів у системи є сучасною світовою тенденцією у техніці. В МРС 

потенційна результуюча точність РЛІ вище, ніж у однопозиційних РЛС, що не 

об’єднані в систему [3], тому було б доцільно та економічно обґрунтовано 

використовувати існуючі РЛС, наприклад, РЛС П-18 МА (МУ), в якості елементів 

МРС. Крім того, з’являється можливість використання системних ефектів для 

малобазової МРС, що утворена шляхом об’єднання двокоординатних оглядових 

РЛС. Під системними розуміються ефекти, що мають місце саме в МРС та 

відсутні в одній РЛС. 

Для забезпечення можливості реалізації БП методів виявлення та 

визначення місцеположення ПО при об’єднанні автономних оглядових РЛС в 

МРС з сумісним прийомом, необхідно виконання умови спостереження ПО 

одночасно всіма РЛС МРС. В роботі кількість РЛС в МРС обмежимо трьома. 
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Розглянемо МРС, яка утворена просторово рознесеними 

однопозиційними двокоординатними активними оглядовими РЛС, які 

об’єднуються через мережу обміну даними та мають єдине координатне-часове 

забезпечення. Аналіз проведемо для просторово-когерентної МРС із однакових 

РЛС, які рознесені на відстань бази L (рис. 1). За рахунок мобільності 

конфігурація такої просторово-розподіленої МРС може бути адаптивною. Під 

«малою» будемо вважати базу, якщо її розміри значно менші, ніж максимальна 

дальність виявлення [2,4]. 

Дана МРС забезпечує можливість використання далекомірного методу 

для визначення висоти ПО. Використання цього методу дозволяє отримати 

точне визначення координат ПО без зміни точності визначення кутових 

координат (розмірів антен) на кожній РЛС. Це дає можливість використовувати 

РЛС чергового режиму, які не призначені для розрахунку висоти ПО, для 

видачі бойової інформації високої точності.  

Для даної МРС, як показано на рис. 1 усі 

РЛС, які утворюють МРС, вимірюють координати 

ПО в зоні перекриття діаграм спрямованостей 

антен в однаковий момент часу, а це дозволяє не 

проводити екстраполяцією координат на єдиний 

момент часу в системах, де наявна лише 

можливість автономного пошуку. На практиці 

створення зони перекриття реалізоване 

здійсненням синхронного огляду простору та 

вибором значення бази МРС.  

Статистичне моделювання проведено для системи, яка складається із трьох 

РЛС, розташованих в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 

L=1 км. Результати статистичного  моделювання визначення висоти ПО 

далекомірним методом в трипозиційній системі для середньоквадратична 

похибка (СКП) визначення дальності в РЛС 20 м наведено на рис. 2. 

    

 

Рис. 1. Просторово-розподілена 

малобазова МРС 
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Рис. 2. Результати статистичного моделювання  

Встановлено параметри областей простору, де в малобазовій МРС 

визначення висоти далекомірним способом відповідає вимогам до бойової 

інформації. СКП визначення висоти ПО далекомірним методом за вказаної 

геометричної конфігурації системи РЛС, визначається виразом: 
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де 
ПОH  – СКП визначення висоти ПО. 

Таким чином далекомірна система може забезпечити визначення висоти 

ПО тільки при його находжені поблизу лінії бази або над місцем розташування 

системи, тобто коли кут місця ПО (ПО)  достатньо великий.  

Висновки. В роботі проведено розрахунки, що засвідчили можливість 

визначення висоти ПО в МРС, що складається з трьох двокоординатних 

оглядових РЛС. СКП визначення висоти ПО залежить від СКП вимірювань 

дальності окремими РЛС, величини бази, положення цілі в зоні щодо нормалі 

до бази, дальності до цілі між автономними РЛС, що об’єднуються. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ   

 

Мединський Д.В., 

аспірант І-го року навчання  

за програмою доктора філософії 

кафедри організації авіаційних перевезень 

факультету транспортних технологій 

Одним з найважливіших елементів системи інтенсивного землеробства в 

усьому світі є застосування передових технологій захисту рослин з метою 

виробництва необхідного обсягу сільськогосподарської продукції необхідної 

якості і найменшої собівартості. Сучасні технології внесення засобів захисту 

рослин нерозривно пов’язані з питаннями захисту навколишнього середовища, 

зниженням хімічного навантаження на землю, продукцію і людину. Значна 

активізація діяльності виробників сільськогосподарської продукції, особливо у 

сфері рослинництва, призвела до необхідності більш широкого застосування 

авіації при обробці посівів. 

Якщо порівняти авіаційно-хімічні роботи (далі – АХР)  із наземними 

способами обробки полів із посівними культурами, то саме у цьому варіанті, як 

власне і взагалі у галузі  економіки, явні ознаки показників з підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва (далі - СГВ) та 

продуктивності агробізнесу в цілому [1]. Універсальність та переваги саме 

авіаційного методу у порівнянні із наземними способами обробки 

сільськогосподарських культур у ринкових умовах – це, насамперед такі 
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техніко-технологічні та економічно-фінансові дані, які дають замовникам певні 

переваги, а саме[1;2;4]: 

- нові можливості із застосування авіації для внесення добрив в ранній 

весняний період, коли для наземних способів цих робіт вважається, що ґрунт 

розмоклий та не дозволяє застосувати машинно-тракторну наземну техніку 

(далі - МТНТ). Прикладами тут слугують заходи із внесення рідких 

комплексних добрив на посіви пшениці в період її колосіння, опилення полів 

тощо; 

- виконання АХР у кращі агротехнічні терміни і за рахунок цього 

з‘являються можливості додатково отримати підвищення врожайності тої чи 

іншої культури, що культивується у фермерських господарствах. Тут 

прикладом можемо навести дефоліацію посівів соняшника для спричинення 

одночасного його «дозрівання»; 

- досягнення при АХР більш високої якості розподілу хімречовин з 

обробки поверхні тої чи іншої сільгоспкультури. Можемо констатувати, що при 

авіаційному методі забезпечується краща якість і це, в кінцевому підсумку, 

дозволяє знизити дози застосовуваних засобів захисту рослин, що у свою чергу 

позитивно діє на екологію, на здоров‘я, на суспільний розвиток; 

- спроможність оптимізації впливу щодо вартості хімреагентів та речовин 

у порівнянні з якістю обробки культур. І вже ці фактори в ринкових умовах 

дозволяють суттєво зменшити за рахунок зниження їх питомих технологічних 

витрат та у такий спосіб знизити прямі витрати на агротехнічні заходи у СГВ; 

- підходи до підвищення конкурентоздатності національного агробізнесу 

та активізації експортного потенціалу країни. Щодо негативних моментів у 

порівнянні із наземною забезпеченістю літако- гвинтокрилього парку (далі – 

ЛГП), то тут можемо навести такі аргументи на користь МТП для обробітку 

посівних, просапних чи інших, в т.ч. технічних культур; 

- АХР можливо виконувати на значних посівних площах, що не підходить 

при використанні для індивідуального підсобного фермерського господарства. 
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Тому цей спосіб вимагає формування потужних фермерських господарств 

корпоративного типу; 

- недостатня наявність авіаційної техніки, що придатна для проведення 

АХР у СГВ, оскільки не всякі ПС можуть бути використані для цих робіт, а ті, 

що є в наявності в складі ЛГП національної системи цивільної авіації, в 

більшості випадків морально застарілі. Принципово нові типи та серії 

повітряних суден подекуди не задовольняють наразі за рівнями вимог безпеки 

та економічної ефективності і універсальності, як конвертаційні 

авіатранспортні засоби; 

- забезпеченість сільгоспвиробників достатньою кількістю виробничо-

технічного персоналу і фахівців із організації та технології проведення АХР на 

безпечних режимах експлуатації також бажає бути кращою; 

- висока залежність можливостей якісного проведення АХР від 

зовнішнього середовища місць розташування посівних площ та регіональних 

метеорологічних умов. 

Як бачимо, позитив у таких інноваційних технологіях в АПК вагомішого 

та розширеного за впливом на ефективність, екологію та продовольчу безпеку 

держави значно більше за негативні моменти, які при певних нескладних та 

невартісних умовах можна забезпечити їх подолання й нейтралізацію.  

В цілому в Україні для забезпечення потреб сільськогосподарського 

виробництва упродовж 2016 року авіаційні роботи здійснювали 25 

авіапідприємств оброблено 484,7 тис. гектарів сільськогосподарських площ, 

наліт становив 16,7 тис. годин (за 2015 рік – 401,1 тис. гектарів та 22,6 тис. 

годин відповідно)[3]. 

Практичне застосування авіатехніки в АПК України показало ряд переваг 

в порівнянні з наземною технікою: її високу продуктивність (обробка великих 

посівних територій за більш короткий час, низькі трудовитрати, економне 

витрачання посівного матеріалу і хімічних розпилюються речовин), можливість 

проведення робіт у важкодоступних районах (гориста місцевість, заболочені 

поля і ін.), можливість візуального спостереження за станом культур і 
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оперативне реагування у разі створення критичної ситуації (масове ураження 

шкідливими бактеріями, комахами, гризунами та ін.), усунення наслідків 

природних катаклізмів, що викликало часткову загибель рослин (випрівання, 

вигоряння, тощо). Разом з тим, робота літаків і вертольотів на полях 

безпосередньо залежить від метеорологічних умов, що є істотним недоліком в 

землеробстві, де від швидкості вирішення проблеми часто залежить доля 

майбутнього врожаю. Крім того, на невеликих площах використовувати велику 

авіацію не завжди рентабельно. 

З кінця минулого століття авіабудівники досягли значних успіхів у 

створенні більш мобільних, малобюджетних, економічних моделей, що 

відрізняються підвищеною маневреністю, призначених і для 

сільськогосподарських цілей. Попит на машини класу легких літальних 

апаратів повністю обґрунтований, оскільки застосування даної техніки для 

обробки полів і культур дозволяє підвищити урожайність на 20 - 30%. Задіють 

цю техніку переважно на полях із зерновими колосовими культурами.  

Оснащений системою розпилення форсуночного типу легкий літак, що 

володіє середніми технічними характеристиками, при швидкості 90 км / год. і 

шириною захвату 20 м здатний обробити за день понад 1000 га полів. При 

цьому вдається уникнути пошкодження посівів, обробити ті ділянки, куди 

доступ традиційної сільськогосподарської техніки закритий унаслідок 

важкодоступності (в т.ч. високої вологості ґрунту), в найкоротші терміни 

ліквідувати локальні осередки зараження культур хворобами або шкідниками, 

витрачаючи мінімальну кількість хімічних препаратів і дотримуючись високої 

точності обробки. 

Застосування легкої і надлегкої авіації для виконання таких робіт як 

аеросил, внесення мінеральних добрив, стимуляторів росту рослин, захист 

культур від бур'янів, шкідників і захворювань, дефоліація (соняшник, соя, 

бавовна, гречка), а також моніторинг посівів (насаджень) та 

сільськогосподарських угідь економічно виправдано і більш доцільно для 

середніх і малих площ. 
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Для малооб’ємних робіт в аграрному секторі були розроблені 

мотодельтаплани, оснащені обприскувачами з обертовими розпилювачами 

рідини. Створені спеціально для роботи на посівах, садах і виноградниках, 

мотодельтаплани ідеально підходять для випуску на поля трихограм. Їх можна 

використовувати для внесення мінеральних добрив, обробки посівів 

пестицидами і іншими хімічними речовинами. Ці літальні апарати 

укомплектовані об'ємними баками загальною місткістю від 100 - 200 л (в 

залежності від вантажопідйомності машини і модифікації крила), 

комбінованими розпилюючими пристосуваннями, здатними здійснювати 

дрібнокрапельний (з величиною краплі до 100 мкм) полив (обприскування) або 

обробку (добриво) сухими препаратами (мінеральним комплексом) на 

оптимальній висоті від 1 до 3 м. Продуктивність при цьому становить близько 

500 га в день. Особливості конструкції мотодельтаплану сприяють гарному 

проникненню препарату навіть в загущених посадках і високою щільністю його 

розпилення, а витрата робочого розчину становить близько 5 л / га. При цьому 

турбулентність, що виникає при роботі машини, забезпечує обробку не тільки 

верхнього, а й нижнього боку листових пластин. Ефективність застосування 

мотодельтаплану полягає в значному зменшенні грошових витрат на його 

обслуговування і паливо в порівнянні з літаками і зменшенні (на третину) 

норми витрат хімічних препаратів. 

Але серйозним недоліком легкої і надлегкої авіації є низький рівень 

захисту пілотів від впливу високотоксичних отрутохімікатів. Тому поява 

безпілотних літальних апаратів (БПЛА), який відкрив нову еру розвитку в 

багатьох областях людської діяльності, дає можливість підвищення 

ефективності, економічності, безпеки і подальшого вдосконалення ведення 

аграрних робіт із застосуванням точного землеробства. 

Використання БПЛА за кордоном вже кілька років притаманне не тільки 

військовим або геологорозвідникам. Усі галузі, у яких потрібно регулярне 

складання детальних карт, тою чи іншою формою використовують БПЛА для 

ведення аерофотозйомки[2]. Зокрема, в США після внесення необхідних 
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поправок у розділ Федерального управління авіації, що дозволяють 

використовувати БПЛА на роботах спеціального призначення, бачать великі 

перспективи для використання безпілотників у сільському господарстві.  

Сьогодні БПЛА намагаються використовувати переважно для отримання 

розгорнутих даних про стан поля з метою подальшої локалізації проблеми, а 

також, щоб аграрії могли уникнути таких проблем у майбутньому. Деякі БПЛА 

здатні зробити обліт до 400 га за один виліт. Їх оснащують обладнанням, 

здатним складати детальні карти полів як у візуальному спектрі, так і в різних 

спектральних діапазонах з можливістю прорахунку вегетаційних індексів для 

зернових культур. Це дає можливість розпізнати проблеми ще до того моменту, 

як вони стали видні візуально, так і вирішити проблему локально, чи не 

обробляючи дорогими препаратами все поле. Важливо відзначити, що БПЛА - 

лише один з елементів точного землеробства. Без розуміння причин коливання 

врожайності поля в попередні роки, без історії супутникового спостереження, 

без даних аналізу ґрунту висновки і правильну логіку роботи в полі виробити 

дуже важко. БПЛА - не панацея, але вкрай важливий і надзвичайно ефективний 

інструмент в роботі аграрія[2].  

Таким чином, застосування авіації в сільському господарстві 

розглядається в якості абсолютно необхідного елемента сучасного 

сільськогосподарського виробництва, без якого, майже, неможливе виконання 

цілої низки важливих технологічних процесів вирощування багатьох 

сільськогосподарських культур. Застосування авіаційного способу захисту 

рослин є ефективним, як для авіакомпаній загального призначення так і для 

сільськогосподарських підприємств. 
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         Технічні науки 

 

АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ НАСОСАМИ В СИСТЕМАХ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Погромський Д.Г., Чермалих О.В. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського 

У даній роботі, розглядається питання автоматичного управління 

насосами в системах водопостачання, а також три види станцій управління 

насосами типу СУНО. 

Проектування, комплектація обладнання, монтаж та експлуатація 

насосних агрегатів в значній мірі полегшує випуск типових станцій 

автоматичного управління. Вітчизняною промисловістю освоєно випуск майже 

20 модифікацій уніфікованих станцій автоматичного управління типу ПЕХ, 

призначених для автоматизації насосних агрегатів з різними електродвигунами 
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(низько- і високовольтними, асинхронними з короткозамкненим ротором і 

синхронними з глухоподключенним збудником), для автоматизації 

артезіанських насосів, вакуум-насосів і насосів загального призначення. Для 

автоматизації насосних станцій, що складаються з чотирьох агрегатів, 

випускалися також спеціальні блоки вибору послідовності пуску та 

резервування насосів. Станціями ПЕХ автоматизується пуск насосів з 

відкритою засувкою. Релейно-контактна схема цієї станції забезпечує пуск і 

останов насосів, захист і аварійне відключення як в ручному, так і в 

автоматичному режимі управління. У системах водопостачання експлуатуються 

також три види станцій управління насосами типу СУНО. 

Станція СУНО -1 застосовується для автоматизації насосних агрегатів з 

низьковольтним електродвигуном потужністю 20 ... 55 кВт з короткозамкнутим 

ротором. Ця станція забезпечує місцеве, автоматичне або телеуправління; пуск і 

останов залитого насоса при постійно відкритій засувці на його напірній лінії; 

контроль за роботою насоса за допомогою струменевого реле, контактного 

манометра або реле тиску; контроль за наявністю напруги в ланцюгах 

управління і ланцюги харчування електродвигуна; включення в роботу насоса 

після короткочасного зникнення напруги живлення (4 ... 5 с); подачу сигналу 

при аварійному відключенні насоса з блокуванням, що запобігає повторний 

пуск насоса до ліквідації аварії. 

Станція СУНО -2 застосовується при автоматизації насосних агрегатів з 

електродвигунами потужністю 55 ... 125 кВт. Від станції СУНО-1 вона 

відрізняється лише введенням в схему управління додатковим реле контролю 

затоки насоса від напірного трубопроводу. 

Станція СУНО -3 призначена для автоматизації насосних агрегатів з 

низьковольтних асинхронним електродвигуном з фазовим або 

короткозамкненим ротором потужністю 125 ... 250 кВт. Ця станція забезпечує 

місцеве, автоматичне або телеуправління; прямий пуск електродвигунів і пуск 

на знижену напругу від мережі з використанням реостата в ланцюзі статора при 

постійно замкнутих кільцях електродвигунів з фазовим ротором; пуск і останов 
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насоса з напірної засувкою, обладнаної електроприводом; пуск насоса з 

попереднім заливом від вакуумної установки; пуск електродвигуна після 

закінчення заливу насоса і його зупинка після повного закриття засувки; 

контроль за нагріванням підшипників, а також всі операції, що виконуються 

станцією СУНО -1.  

Загальний вигляд станції СУНО -3 наведено на рис. 1.1. Схема управління 

включає триполюсні контактори Л і У; автоматичний вимикач з трьома реле 

максимального струму з витримкою часу 1АВ; автоматичний трьохполюсний 

вимикач з комбінованими розчеплювачами в пластмасовому кожусі 2АВ; 

трансформатор струму ТС; магнітні пускачі реверсивні без теплового захисту 

ПМЗ і ПМО; реле часу РЧ; реле максимального струму для переднього 

приєднання РМ; електромагнітне уніфіковане реле РА; електромагнітний 

щитової амперметр А; універсальний перемикач ПУ; кнопку керування КК.  

 

Рис. 1.1. Загальний вигляд станцій управління СУНО 
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Для підвищення напору у водопровідній мережі мікрорайонів або 

окремих будівель і споруд використовуються схеми автоматизації для насосних 

установок без регулюючої ємності типу АНУ, в яких управління здійснюється 

за допомогою реле тиску. 
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Obviously today, one of the main tasks of geodesy is the construction of 3D 

models of spatial objects. Geodesy specialists face with the problem of selecting 

software that while allow building a high-quality 3D model that meets all the for 
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accuracy and object texture requirements. To that end, consider the same features of 

the software product 3D Max for surveying tasks. 

3Ds Max software is a product by Autodesk, it is implemented across the 

Architectural, Engineering and Construction (AEC) industry to perform Architectural 

3D modeling, it can perform 3D Mechanical modeling, 3D Architectural rendering, 

Exterior & 3D Interior walk-through and 3D Architectural fly-through. 

3Ds Max software consists of many rich features that helps the modelers, the 

renders and the designers to create flawless photo-realistic 3D images as well as 3D 

animations of any construction element, Beside AEC industry, this software has a 

wide ranging usage in Media, Advertisement and Entertainment industry. 

3D Max software is a favorite with the architectural and the visualization 

animators, 3D Max has great conceptual modeling tools, large-scale environment 

creation, it works well with the other Autodesk product lines to name a few of the 

main features and it is more affordable. 

3D max software has strong rendering capabilities, improved interoperability 

with industry-standard products as well as the additional time-saving animation and 

mapping workflow tools, it can add animated people with Populate and lots of small 

fixes. 

3D max software increases Viewport performance, It has Perspective Match 

tool, better particle system, vector map support, We can use 3ds Max to work 

seamlessly with more smarter programs, such as adorable Maya, absolute Mudbox, 

superb MotionBuilder, playful Unity [1]. 

Convert almost any data format for use in the 3ds design environment using the 

data transformation capabilities of FME. Enhance your graphics with access to over 

345 formats and applications including: 

 AutoCAD DWG 

 Wavefront OBJ 

 a variety of rasters and vectors 

 ArcGIS Shapefile 

 and many more 
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Conversely, use FME to transform 3ds Max files for use in other applications 

or to share as highly accessible PDF documents [2]. 

The application of 3D Max is also possible in a range of tasks related to 

landscape, construction and other tasks that relate to geodesy.  

Geodesy is the science which deals with the methods of precise measurements 

of elements of the surface of the earth and their treatment for the determination of 

geographic positions on the surface of the earth. It also deals with the theory of size 

and shape of the earth [3]. 

The construction of 3D models is used in solving practical problems, such as: 

1) Drawing up plans and maps of the earth's surface, as well as the relief of the 

bottom of the seas and oceans in the coastal zone-the shelf; compiling their electronic 

counterparts - digital terrain models and electronic maps. 

2) Solution of engineering tasks in various areas of the national economy: 

construction, agriculture, land management, irrigation, etc. 

Since 3D Max has a good set of textures and makes it possible to export files 

from ArcGIS, the application of this software product is widespread. It is also 

advantageous that in 3D Max the object is represented on the desktop in 3 dimensions 

separately and also presented in a separate window in three dimensions at once. This 

makes it possible to maximize the accuracy of the objects being simulated (Fig.1). 

 

 

Figure 1 – Working window 3D Max 
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3Ds Max software has brought new approaches for 3D modeling services and 

3D animation services , In 3D animation services especially the structural , 

architectural & the mechanical animation services , 3Ds Max 2014 has made notable 

enhancements in the design visualization , the motion graphics , the visual effects , 

etc. 

Perspective matching is a new feature that allows the users in easily fitting any 

3D model , such as Architectural 3D models , Mechanical 3D models , etc , within 

any still-frame photographic background images effectively. 

Vector map support is also a new feature , 3Ds Max 2014 version enables the 

users to load the vector graphics as the texture maps , The users can render these 

texture maps at dynamic resolutions , So , the graphics will remain the same and clear 

if these graphics are zoomed-in effectively . 

There is Global illumination , General map creation and 3D rendering , 

Dynamic simulation and radiosity , They facilitate you a customizable user interface 

along with its own scripting language , 3Ds Max 2014 version supports Microsoft 

DirectX 11 shaders , It comprises the advanced concept , It comprises the advanced 

concepts and technologies which are used for today’s modern pipelines [1]. 

Thus, having considered all the advantages and possibilities of 3D Max for 

solving geodetic problems, it can be concluded that the application of this software 

product is appropriate for building realistic 3D models of the landscape, engineering 

structures, building maps, building city models, building road pavement models, 

building 3D maps (Fig.2).  
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Figure 1 – Examples of 3d models in 3D Max 
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 Безпека польотів повітряного судна – одна з ключових проблем 

авіації, багато в чому залежить від надійності роботи їх двигунів. У свою чергу, 

надійна робота двигуна забезпечується цілим комплексом заходів, серед яких 

важливе місце відводиться діагностиці його технічного стану. Оскільки 

більшість відмов, які впливають на безпеку експлуатації повітряного судна, 

зароджуються і проявляються саме в польоті, що вимагає наявності ефективної 

бортової системи ідентифікації технічного стану двигун в режимі реального 

часу безпосередньо на борту повітряного судна. Труднощі проведення 

діагностики авіаційного двигуна в автоматичному режимі у польоті пов’язана з 

високою складністю конструкцій авіаційних двигунів, в тому числі, і 

турбовального двигуна ТВ3-117, обумовленої багатопараметричністю, 

багатопов’язаністю, нелінійністю процесів, що протікають в них, 

багаторежимністю застосування, що вимагає значних машинних і часових 

ресурсів. 

 При розгляді аналізу роботи систем авіаційного турбовального двигуна 

ТВ3-117 інтерес попередньо викликає їх структурна організація та спосіб 

функціонування. Сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, 

властивості яких і характер взаємозв’язку мають істотне значення для 

працездатності систем, складають структурну організацію інформаційної 

технології ідентифікації параметрів технічного стану двигуна. 

При роботі авіаційного двигуна виникає велике число різнорідних за 

своєю фізичною структурою процесів, параметри яких доступні (рис. 1): тиск 

повітря на вході в двигун, температура повітря на вході в двигун, частота 

обертання вентилятора, тиск повітря за компресором, частота обертання 

компресора, температура газу за турбіною, тиск газу за турбіною, рівень масла 



31 
 

в масляній системі, наявність стружки в маслі, займання палива в камері 

згоряння, температура палива на вході в двигун, тиск палива на вході в двигун, 

температура масла на вході в двигун, тиск масла на вході в двигун, діаметр 

критичного перерізу сопла, вібрація корпусу двигуна, помпаж двигуна. 

 Характер протікання процесів у двигуні, таких як розвиток тяги, 

витрата палива, випуск відпрацьованих газів, випромінювання тепла, шум і 

вібрація, визначаються зовнішніми і внутрішніми факторами. Перші є 

впливами на механізм зовнішнього середовища або вхідними впливами 

(переміщення важелю керування двигуном, зміна режимів польоту, подача 

палива тощо). Другі пов’язані з технічним станом механізму, тобто з 

властивостями його мікроструктури у даний момент часу. При зміні, як тих, так 

і інших чинників характер функціонування систем двигуна змінюється. 

 

Рис. 1. Реєстровані параметри авіаційного турбовального двигуна ТВ3-

117 
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Справедливо і зворотне твердження, якщо змінилися властивості 

вихідних процесів двигуна, то це викликано або зміною зовнішніх умов його 

роботи, або зміною його технічного стану. 

Ефективність ідентифікації параметрів технічного стану двигуна можна 

істотно підвищити, аналізуючи тенденції зміни параметра діагностування з 

напрацювання. 

З цією метою необхідно забезпечити реєстрацію параметра і побудову 

графіків його зміни за часом експлуатації. Тенденції зміни параметра 

діагностування аналізуються, як правило, по 10...40 вимірами. 

Інформаційна технологія ідентифікації параметрів технічного стану 

авіаційного турбовального двигуна ТВ3-117 необхідна для якісної оцінки 

технічного стану авіадвигунів у польотних умовах з використанням сучасних 

методів досліджень при максимальних напрацюваннях з початку експлуатації і 

після останнього ремонту, а також для реалізації методів статистичного та 

інформаційного аналізу відмов і несправностей двигунів у експлуатації, для 

запобігання його критичних режимів роботи. 

Метою її створення є: 

1. Забезпечення безпеки і регулярності польотів за рахунок раннього 

виявлення та локалізації несправностей авіадвигунів. 

2. Автоматизація виконання ідентифікації параметрів технічного стану 

двигуна на основі аналізу польотної інформації в режимі реального часу. 

3. Формування та ведення бази даних по експлуатованим вітчизняним і 

зарубіжним авіадвигунам, у тому числі, накопичення інформації для 

удосконалення серійного двигуна і його систем. 

4. Формування та ведення бази даних по відмовах і несправностей 

авіаційного турбовального двигуна ТВ3-117, систематизація відмов за типами 

авіаційних двигунів, методам виявлення та локалізації дефектів. 

До складу системи інформаційної технології ідентифікації параметрів 

технічного стану авіаційного турбовального двигуна ТВ3-117 входить [1]: 
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1. Автоматизований комплекс по діагностичній обробці параметрів, 

призначений для узагальненої оцінки технічного стану двигуна в польотних 

умовах (в режимі реального часу), що включає в себе: 

– визначення наведених до системи автоматизованого управління 

параметрів двигуна; 

– порівняння отриманих результатів зі значеннями параметрів з 

формуляра двигуна; 

– визначення відхилень значень параметрів від формулярних значень; 

– формування на підставі отриманих відхилень рекомендацій по роботах, 

які необхідно виконати на двигуні для усунення виявлених несправностей; 

– оцінка фактичних витрат палива по парку вітчизняної авіаційної техніки 

і виконання прогнозу по витраті авіаційного палива на підставі комплексної 

оцінки технічного стану авіаційної техніки. 

2. Інформаційна автоматизована система статистичного аналізу відмов і 

несправностей, призначена для комплексного аналізу відмов і несправностей 

двигуна. 

3. Алгоритми прийняття рішення по експлуатації двигуна, видача 

відповідних варіантів експлуатації, виходячи з комплексної оцінки стану 

авіадвигунів. 

Інформаційна технологія ідентифікації параметрів технічного стану 

авіаційного турбовального двигуна ТВ3-117 повинна забезпечувати виконання 

всіх вимог експлуатаційних документів по використанню польотної інформації, 

забезпечення проведення аналізу надійності двигуна, нормативного 

забезпечення технічної експлуатації [2]. 

В якості вхідної інформації служать формулярні дані авіаційного 

турбовального двигуна ТВ3-117. Вихідна інформація може надаватися у 

вигляді таблиць і графіків щодо параметрів, діагностичних та інформаційних 

повідомлень, а також відхилень значень параметрів від норми в зручній для 

користувача формі. 
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Результати роботи системи містять діагностичні та інформаційні 

повідомлення, що характеризують технічний стан систем двигуна. Обсяг 

діагностичних та інформаційних повідомлень визначається ідентифікації 

параметрів технічного стану двигуна. Основний режим роботи системи – 

автоматизований аналіз інформації. 

Інформаційна технологія ідентифікації параметрів технічного стану 

авіаційного турбовального двигуна ТВ3-117 повинна розроблятися з 

можливістю подальшого її розвитку та вдосконалення. Головні напрямки 

розвитку включають в себе: вдосконалення алгоритмів технічного 

діагностування; вдосконалення процедур інформування користувачів; 

поліпшення експлуатаційних показників технологічності та інших 

характеристик технічної експлуатації. 
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За допомогою технології 3D-друку вже створюють біоінженерні 

(роботизовані) протези, більш того, наразі одним із найактуальніших напрямків 

розвитку цієї технології є 3D-біопринтінг. Дана технологія 3D-друку на 

клітинній основі, яка дозволяє друкувати життєздатні органи, використовуючи 

штучно згенеровані клітини у якості матеріалу. 

Проводячи експеримент, вчені показали, яким чином можливо 

створювати виріб за допомогою клітин тварин і людей. Такі можливості 

сприяють отриманню складних хрящових та сполучних тканин. Однак доки 

залишається недосяжним друк, вельми важливих, нервових та судинних 

тканин. 

Така технологія дозволяє отримати максимально реалістичні екземпляри 

для навчання складним операціям, а в майбутньому може повністю замінити 

донорські програми. 

Також біоінженери працюють у напрямку створення інтелектуальних 

штучних протезів, які вже сьогодні використовуються, як функціональний 

замінник втраченої кінцівки, тощо. І щодо протезів рук, процес дуже значний. 

Контролери протезу виконують різні функції згідно з сигналами, які користувач 

посилає за допомогою м’язів плеча, тощо. З інтелектуальними протезами ніг 

все набагато складніше.   

Суть проблеми полягає в тому, що управляти верхніми штучними 

протезами можна більш свідомо, ніж нижніми [1]. Ногами ми керуємо 

фактично на рівні рефлексів, які надсилаються в якості команд спинним, а не 

головним мозком. Але прогнозується, що і ця проблема буде вирішена у 

найближчі часи. Вже існують прототипи системи, яка дозволить силою розуму 

здійснювати пересування в екзоскелеті для паралізованих людей [2]. 

Сьогодні проекти роботизованих рук (протези рук) вже доступні у 

відкритому доступі. Наприклад, роботизована рука під керуванням Arduino 

(рис. 1). Складається з плати Arduino, рукавички з 5-ма зашитими датчиками 

вигину, 5 сервоприводів і 3D моделі руки. Принцип роботи: Arduino зчитує дані 
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з датчиків вигину та управляє сервоприводами так, щоб протез руки 

повторював рух руки людини [3]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Приклад протезу руки на платформі Arduino 

 

У сучасному світі, коли науково-технічний прогрес не стоїть на місці, 

існує безліч варіантів того, як поліпшити життя людям з обмеженими 

можливостями [4]. Один з цих варіантів розглянемо детально. Тобто 

роботизовану руку (протез руки), здатну частково замінити функції справжньої 

руки. Метою проекту є відтворення повноцінної, функціональної роботизованої 

руки здатної замінити втрачену кінцівку. 

Враховуючи актуальність протезування верхніх та нижніх кінцівок було 

вирішено розробити протез руки. Завдяки 3D моделі руки (розробленої в САЕ-

system), опублікованої у відкритому доступі, що складається з 30 деталей, які 

друкуються за допомогою 3D принтеру [5].  

Проект складається з плати Arduino, 5 сервоприводів і 3D моделі руки. 

Принцип роботи складається з наступних кроків: 

 розробити 3D модель протезу руки; 

 надрукувати та зібрати протез руки; 

 зібрати схему; 

 розробити програмне забезпечення; 

 запрограмувати плату Arduino; 

  керування сервоприводами; 
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 тестування програмного продукту. 

На даний час триває процес збірки протезу руки. 

В якості сухожиль було вирішено використовувати ліску (або нитку з 

капрону), тому, що вона міцна, зносостійка, м'яка на відміну від інших 

матеріалів, які були протестовані. Нитка з шовку порвалася, а нитка з 

синтетики швидко зносилася, також гітарна струна з нейлону, яка тестувалася в 

якості сухожиль для протеза руки виявилася міцною і зносостійкого, але 

жорсткою і її виявилося неможливо прикріпити до servo-приводів, 

використовуваних в роботі. 

За результатами досліджень, вибрали найкращі матеріали з доступних 

нам. Тому, що в проекті важливо використовувати найкращі та доступні 

матеріали. Завдання можна доповнити поліпшивши властивості матеріалів для 

даного завдання. Покращити чіткість зчитування і передачі біопотенціалів. 

Чітко відмежовувати біопотенціали, один від одного. Знайти спосіб щоб 

протези могли передавати тактильні відчуття людині. Удосконалити чіткість 

виконання рухів руки. 
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м. Київ, Україна 

Технологічний розвиток вносить суттєві зміни в усі сфери життя, зокрема 

й у медіагалузь. Відповідно, сучасний реципієнт стає більш вимогливим до 

способів подачі та отримання інформації, потребує постійних вдосконалень та 

впровадження інновацій. Саме тому, кожен авторитетний ЗМІ має постійно йти 

в ногу з часом, систематично вдосконалюватись, приймати виклики сьогодення, 

не нехтувати новітніми методами, а шукати шляхи для впровадження 

інновацій, які дають можливість створювати більш якісний медіапродукт легше 

і швидше. Однією з останніх технологій, яка вносить в сучасну журналістику 

більше динаміки і оперативності, є стрімінг. 

Поняття «стрімінгу» в Україні з’явилося в період Майдану, коли люди 

бажали змобілізувати якомога більшу кількість громадськості і показати 

населенню реальні події без цензури, а також, що не менш важливо, без 

затримки у часі.  

http://medicena.ru/blogpost/3d-printeryi-v-meditsine-ih-nastoyashhee-i-budushhee/
http://medicena.ru/blogpost/3d-printeryi-v-meditsine-ih-nastoyashhee-i-budushhee/
https://www.thingiverse.com/thing:2269115/
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Серед українських журналістів до експертів з питань стрімінгу необхідно 

віднести Богдана Кутєпова, Юрія Луканова, Олександра Аронця, Катерину 

Сергацкову та інших. 

Стрімінг передбачає собою онлайн-відеотрансляцію певних подій, 

доступну для перегляду у режимі реального часу через мережу Інтернет. На 

сьогодні стрімінг безперечно можна вважати одним з найкращих  і 

найоперативніших способів передачі інформації з місця подій. 

Ю. Мерзлюк у своїй статті «Військова журналістика: від воєнного 

кореспондента до стрімера» називає стрімінг альтернативою воєнного 

репортажу [1]. Сьогоднішні реалії, зокрема в Україні, стають до медійників 

більш вимогливими, таким чином висвітлення подій шляхом використання 

стрім-технології стає  надзвичайно актуальним. 

Важливого значення набуває питання часу, за який новина буде доходити 

до споживача. Богдан Кутєпов вдало акцентує увагу на тому, що стрімінг 

допомагає зробити відомості більш оперативними, й окрім того – уникнути 

впливу власників медіа [2].  

А. Полісученко з’ясувала особливості відеострімів та визначила їх 

відмінності від прямоефірних телевізійних трансляцій: 

1. Невисока якість відео, вимоги до якого значно знизились. 

2. Відеострімер сам себе знімає, інколи одночасно бере інтерв’ю у 

співрозмовника, при цьому слухаючи у навушниках підказки режисера.  

3. Немає значення, за допомогою якого пристрою здійснюється 

відеострім, головне, щоб була технічна можливість організувати пряме 

мовлення [3]. 

Отож, варто систематизувати і узагальнити основні характеристики 

стрімів, які відрізняють їх від інших технологій: 

  Оперативність – глядач може спостерігати відео під час його 

зйомки, відбувається максимально швидке поінформування суспільства про ту 

чи іншу подію; 
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 Правдивість витікає  з першого пункту, адже прямий ефір не 

передбачає монтажу відео, зображення потрапляє до глядача без будь-яких 

правок   

 Інтерактивність – стрімер перебуває на безперервному зв’язку зі 

своєю аудиторією, глядачі можуть ставити питання, вносити пропозиції 

безпосередньо під час перегляду що саме їм було б цікаво. «Люди часто 

задають питання, просять підійти до певного спікера, задати наболіле питання. 

Вони знаходяться у тісному зв’язку з людиною біля камери. Тому дуже 

важливим є зв'язок з аудиторією. Стрімер може зразу зрозуміти, що 

подобається аудиторії, як і на що вона зреагує. Це дуже цікавий процес та 

цікаво спостерігати, як це буде розвиватися» – наголошує Катерина Сергацкова 

[4].  

 Недостатньо якісне зображення завдяки оперативності подачі 

інформації наразі відходить на другий план. Але все ж в цьому вбачається 

вагомий недолік стрімів. Хоча більшість журналістів-практиків впевнені, що з 

часом цю проблему можна вирішити. Зокрема, Катя Сергацкова говорить, що 

розвиток техніки дійде до такого етапу, коли ми будемо через стрім отримувати 

якісне зображення. Залишиться невеличкий планшет з яким професійний 

журналіст буде  ходити та передавати інформацію – якісне зображення. І це 

суттєво вплине на розвиток телебачення загалом. Тобто, журналістам не треба 

буде сидіти та монтувати сюжети, вони зможуть просто бути присутніми на 

події. Це розвиватиме і майстерність журналіста, бо він буде у прямому ефірі 

«монтувати свій сюжет», на місці робити його цікавим. Тут ще є фактор 

аудиторії [4].  

 Один стрімер не завжди може об’єктивно показати всю картину, яка 

відбувається. Все залежить від позиції журналіста у просторі. Зображення може 

викривитись залежно від того, де стоїть журналіст. 

Ретельно проаналізувавши особливості феномену стрімінгу, 

схарактеризувавши його плюси і мінуси, доцільно сформулювати виклики, які 

формує впровадження стрімінгу перед медіасферою: 
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1. Стрімити може будь-хто. Для цього не обов’язково мати вищу 

освіту зі спеціальності «Журналістика», володіти особливими знаннями і т. д. 

Відповідно, можна говорити про те, що журналістом може бути кожен, будь-

хто має можливість створювати і поширювати новини. Виникає питання 

необхідності журналістської освіти і професії журналіста як такої.  

З іншого боку виникає запитання наскільки ми можемо довіряти стрімеру 

в його коментарях, чи об’єктивно він висловлюється, чи не однобоко подає нам 

зображення. 

Друге діло – це редакторська подача, постановка питання, усе залежить 

від контексту. Наприклад, якщо це культурна подія, то можна її цікаво 

повернути. Стрімер повинен розуміти те, що він знімає; приймати позицію 

нейтралітету; намагатися створити цікавий сюжет у прямому ефірі» [4]. 

2. Разом з тим сьогодні журналіст має бути максимально 

універсальним. Він має самостійно вміти проходити процес  від генерування 

ідеї для новини до створення кінцевого продукту. У даному випадку – від 

підготовки теми для стріму до його зйомки. Займаючись стрімінгом  журналіст 

має поєднувати в собі професії журналіста, монтажера, режисера і т. д.  

3. Зйомка і трансляція багатьох подій може бути небезпечною для 

журналіста. Глядач останнім часом потребує від стрімера бути доволі 

активним, не просто стояти осторонь і знімати, а приймати участь у події.   

4. Більшість соціальних мереж мають функцію створення стрімів. Це 

як плюс, так і мінус. Адже таким чином до соціальних мереж сьогодні 

переходить багато функцій журналістики. У більшості випадків користувачі на 

сайти інтернет-видань переходять лише завдяки лінкам із соц. мереж.  

Останнім часом українські інтернет-видання активно займаються 

впровадженням стрім-технології на своїх ресурсах. Так, стрім-трансляції 

постійно ведуть українські інтернет-канали: «Еспресо TV», «Громадське ТБ», 

«Spilno.TV», «Спільнобачення», «Ukrstream.tv», «Радіо Свобода», «Аронець 

live» (svoye.tv), «112 Україна», «24», «ZIK», «News One» та інші. 
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Одним з найбільш актуальних і цікавих прикладів є стартап, який здобув 

перемогу в першому IAB Hackathon. ReAgent переміг з ідеєю сервісу для 

стрімінгу подій в режимі онлайн з переліком додаткових функцій з прив`язкою 

до GPS-координат. За словами координатора проекту, Катерини Домченко, 

ReAgent – це ініціатива, мета якої підвищити соціальну активність населення, 

протидіяти інформаційній пропаганді та розвивати громадянську 

журналістику. Сервіс складається з мобільного додатку та сайту. Мобільний 

додаток забезпечує трансляцію відео наживо (стрім) [5]. 

Вдало підсумувала популярність стрімів та важливість й надалі розвивати 

і впроваджувати їх  Ольвія Гусак у своїй праці «Роль соціальних мереж у роботі 

редактора задля популяризації сайту інтернет-ЗМК»: Під час подій в Україні 

наприкінці 2013 – на початку 2014 року канали прямих стрім-трансляцій були 

найпопулярнішим джерелом інформації для українців і за межами країни, 

оскільки передавали найсвіжішу інформацію та давали змогу глядачам 

переживати все, що відбувалося, разом з революціонерами Майдану, а не 

просто споживати готовий опрацьований, відшліфований медіа-продукт з 

перервами на рекламу, коментарі тощо. У моменти екстрених ситуацій та 

надзвичайних вирішальних подій якраз миттєва інформація та пряма трансляція 

цікавили користувачів мережі більше за "форматну" журналістику у вигляді 

випусків новин, телемарафонів тощо [6]. Цим можна пояснити надзвичайну 

популярність, високу конкурентність соцільних медіа, сервісів прямих 

трансляцій під час революційних подій в Україні 2013–2014 років. 

Підводячи підсумки, влучно використати слова  Каті Сергацкової: 

«Ідеальний стрім – це можливість побачити одну подію з різних камер, із 

різних позицій. Хоча б із двох позицій – згори і зсередини подій, що там 

відбувається. Стрім – це інструмент для демонстрування реальності. 

Можливість побачити місце, куди не можеш потрапити» [7].  

Література: 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ. 

 

Лащів О.В. 

студент Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки 

Національної академії Служби безпеки України 

Практика отримання інформації, наприклад, у формі розвідки або 

шпигунства, безсумнівно, простежується глибоко в нашій історії. Історичні 

корені Конкурентної розвідки (КР) лежать, у сфері військової та національної 

безпеки, зазначені сфери традиційно належали до тих, що мають найважливіше 

значення. Одне з перших складних посилань можна знайти у збірці військового 

генерала та стратега Сунь Цзи, яка була написана ним у 500 р. до н.е. Ця праця 

під назвою "Мистецтво війни" надихнула майбутні розробки військової 

розвідки. Зазначена стародавня праця включає в себе тези, які ще живі в 

сучасній конкурентній розвідці : «Здобути сто перемог в ста битвах – це не 

вершина військового мистецтва. Здолати ворога без бою - ось вершина». "Не 

можна використовувати шпигунів без вдавливості та знань, не можна 

використовувати шпигунів без людяності та справедливості, не можна 

отримати правду від шпигунів без тонкості. Це дійсно дуже делікатна справа ". 

Ранній та добре наведений приклад промислового шпигунства, який мав місце в 

історії КР, вже існував тисячу років тому. Близько 550 до н. е. два ченці вивезли 

яйця шовкопряду у патерицях із Стародавнього Китаю, який мав монополію на 

виробництво шовку та суворо охороняв технологію його створення. Китайська 

влада навіть спроби розкрити таємницю створення шовку карала смертю. 

Незважаючи на те, що промислове шпигунство відіграло свою роль у історії 

КР, сьогодні воно розглядається як неетичний спосіб. 

Яскравим прикладом одного з найперших централізованих центрів 

обробки та розповсюдження реузльтатів економічної і військової розвідки був 

так званий  Будинок Фуггера,  який у 15 сторіччі базувався в німецькому 
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Аугсбургу та випускав і надсилав рукописні листи важливим офіцерам свого 

часу. Ці листи забезпечували постійний потік конфіденційної політичної та 

економічної інформації [2, с. 42]. 

Німецька розвідка 18 століття досліджувала країни Європи та отримала 

певну інформацію про закордонні технології. Вони змогли використати це, 

застосувавши набуті знання до власних промислових процесів та виявивши, що 

це дає Німеччині значну перевагу в економічній конкуренції з іншими 

країнами, такими як Великобританія чи Франція. До кінця 19 ст. Німеччина 

володіла багатьма міжнародними патентами. 

Також аналогічні зусилля можна побачити в 19-му столітті Японії, коли 

вона відкрилася світу, а імператор Мейдзі представив політику націоналізму та 

модернізації Японії. Його метою було перетворити Японію на  лідера у світовій 

економіці шляхом поглинання найуспішніших практик з усього світу. 

Термін "розвідка" дуже пов'язаний з військовою сферою. Військові 

зазвичай застосовують таку практику, як шпіонаж, розвідка чи контррозвідка. 

Історичним фактом є те, що під час Другої світової війни німецькі військові 

використовували знамениту машину шифрування, яка була відома під назвою 

«Enigma» не тільки щоб відправити важливу стратегічну інформацію своїм 

військам, але й використовувалася для передачі важливих даних в сфері 

політики та економіки, тому шпигунами союзних сил були спрямовані великі 

зусилля на перехоплення цих повідомлень і дешифрування коду. Аналогічним 

чином секретні служби використовувались під час "холодної війни". Японія 

просто використовувала в якості своєї ранньої системи економічної розвідки 

свою колишню військову розвідку. Після Другої світової війни вона розробила 

економічну розвідку і направила своїх дослідників ринку у світ, зосередившись 

на фотографічній промисловості і змогла зайняти лідируючі позиції у цій 

галузі. 

Вчений Джон Прескот у одній з своїх праць дає нам певне уявлення про 

те, як виглядала конкурентна розвідка незадовго до появи інтернету: "До кінця 

1970-х років КР можна класифікувати як сукупність заходів, направлених на 
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збирання даних про конкурентів. Використання КР провідними країнами можна 

описати наступним чином: Конкурентна розвідка була, перш за все, функцією 

бібліотеки, хоча дослідження ринку з орієнтацією на клієнтів було добре 

сприйняте. Існував невеликий шлях до формальних процесів, встановлених у 

всій фірмі. КР проводився на спеціальній основі за участю обмеженого аналізу. 

Загалом, загалом низький рівень залучення топ-менеджменту та відносно 

невеликий внесок у процес прийняття рішень. Фірми збирали дані та 

створювали файли за своїми конкурентами та галузевою структурою. Аналіз, 

якщо він проводився, був статичним. Основні навички персоналу КР були 

орієнтовані на "пошук" інформації "[1 с. 27]. 

З вищезазначеного можна зробити  висновок, що саме з себе 

представляла конурентна до появи інтеренету. В основному вона виглядала як 

бібліотека, мала архівний характер та була зосереджена на пошуку, збору та 

зберіганні інформації, щоб вона була доступною, якщо це необхідно. Ми 

можемо уявити, що аркуші паперу з набраними текстами зберігаються в 

кабінетах для документів у офісах. Вік пишучої машинки не полегшував 

аналізу: потрібно було набирати уривки та резюме, і, на відміну від сьогодення, 

показники в таблицях не могли бути моментально сортовані відповідно до 

бажаних критеріїв або іншим чином адаптовані. Миттєві формули поточних 

процесорних програм на столі не були доступні. Ще одним обмеженням на 

активний аналіз та обробку інформації було недостатнє включення КР 

всередині компанії чи організації. Також конкурентну розвідку не було 

включено до стратегічного планування компанії та використовувалася вона 

частіше для ізольованих завдань. КР того часу не вистачало згуртованості та 

більш глибокого аналізу, а також підтримки з боку керівництва. Процеси КР 

проводилися у більшості випадків на неформальному рівні. 

Оскільки дуже мало компаній мали власні департаменти КР, з'явилися 

нові компанії, які надавали послуги КР - наприклад, Вашингтонські дослідники, 

Fuld and company, або Find / SVP. Ці спеціалізовані відділи КР нагадували 

відділи газет. Орієнтовані на збір інформації, каталогізацію та інформаційну 
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брокерську діяльність, їх основне припущення полягає в тому, що інтелект є 

настільки ж корисним, як і дані, на яких він ґрунтується. 

Протягом 60-х і 70-х років увага вчених привернулася до КР, і багато 

досліджень і наукових робіт були написані про КР та її потенціал (наприклад, 

Пінкертон (1969), Гайтон (1962), Келлі (1965), Стіна (1974), Монтгомері та 

Вейнберг (1979). Ці дослідження були орієнтовані в першу чергу на 

розвідувальні заходи в маркетинговій сфері, однак їм вдалося представити 

результати досліджень та показати в емпіричних даних, які наслідки розвідка 

мала для компанії та як компанії могли б отримати вигоду від неї. Комерційний 

сектор починає визнавати потенціал КР та надавати всю інформацію, яку 

проводять дослідження КР та тематичні дослідження, які з'явились у багатьох 

компаніях та організаціях, перенесені на створення власних департаментів 

внутрішніх відділів, а КР включила їх у стратегічне планування та прийняття 

рішень . Сам же термін "Конкурентний розвідка" був висунутий у 80-х роках 

Майклом Портером, який використовував його в своїй книзі "Конкурентна 

стратегія: методи для аналізу галузей та конкурентів". Зазаначена книга 

отримала міжнародне визнання в галузі КР. Епоха 80-х і книга Портера 

ознаменували прорив для КР на шляху від нової практики, щр добре 

зарекомендувала себе. 

Наприкінці 80-х років людству стали доступними сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології (комп'ютери та Інтернет). Це призвело до значних 

змін і вплинуло на багато професій. КР зуміла скористатися перевагами цієї 

технології та ще більше пропагувати свій престиж. Аналізуючи події цього 

періоду історії, можна відзначити зміну ключових питань від простого збору 

інформації до глибокого аналізу конкурентною розвідкою та ускладнення цих 

процесів протягом 80-х років, коли комп'ютери проникли в робоче середовище. 

Подальші період переходу до більш складного аналізу настав 90-ті роки після 

запуску Інтернету. До цих пір процеси КР поділяються на дві основні сфери: 

збір та аналіз даних. І як виявилося, комп'ютери та інтернет відіграли значну 

роль у обох напрямках [ 3, с. 456]. 
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У 1936 році, на зорі віку інформаційних технологій, молодий студент 

Клод Шеннон написав дисертацію на тему "Символічний аналіз релейних і 

перемикальних схем", заклавши теоретичні підстави для розробки комп'ютерів. 

У тому ж році в Німеччині молодий будівельний інженер Конрад Зуйс будує Z1 

- перший програмований комп'ютер. Z1 просто складається з пов'язаних 

автоматичних калькуляторів здобутті Zuse, які змогли зберегти часткові 

результати для подальшого розрахунку. Автоматичний калькулятор мав 

контроль, пам'ять і арифметичний калькулятор. Коли він розвивав свої 

винаходи, Z2 в 1939 році і модель Z3 в 1941 році в кінцевому підсумку 

включали в себе програмування перфокарт, арифметику з плаваючою комою, а 

також пристрої введення / виведення. У 1943 році з'явилася технологія 

вакуумних труб, яка почала використовуватися в Colossus - величезниому 

програмованому логічному калькуляторі. Він працював у Британії та був 

використаний для взлому нацистських шифрів. Вакуумні трубки були замінені 

винаходом транзисторів в 1947 році. Новітні технології "інтегральної схеми" 

(чіпу) з'явилися в 1958 році. З розміру приміщення, повного металевих частин і 

вагою близько тридцяти тонн перший електронний комп'ютер EINIAC                            

( Електричний числовий інтегратор і калькулятор) в 1946 році, новіші 

технології дозволили комп'ютеру мати менші розміри. У 1964 році Дуглас 

Енгебларт винайшов мишу для використання з графічним інтерфейсом 

користувача (GUI). Це зблизило комп'ютери з звичайними користувачами, на 

противагу комп'ютерам попередніх часів, які були спеціалізованими машинами,  

і які могли б використовувати лише навчені спеціалісти. 1971 рік вносить нові 

винаходи технології  до мікропроцесорів Intel та дискет. З 1974 по 1975 рр. 

персональні комп'ютери рекламуються для домашнього і офісного 

користування. До кінця 70-х років були створені предки сучасного програмного 

забезпечення електронної таблиці (VisiCalc, 1978) та текстового редактора 

(WordStar, 1979). Перший ноутбук був розроблений також в 1979 році. У 1981 

році Microsoft випустила операційну систему MS DOS. У 1984 році був 
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представлений CD-ROM, і в 1985 році Microsoft випустила першу версію 

Windows. 

Перший успішний експеримент з підключенням комп'ютерів до простої 

комп'ютерної мережі відбувся в США на рубежі 60-х та 70-х років в рамках 

агентства перспективних досліджень оборонної промисловості США (DARPA). 

У 1973 році було зрозуміло, що необхідно знайти шлях для того, щоб різні 

окремі мережі могли спілкуватися. Протокол керування передачею та Інтернет-

протокол (протокол TCP / IP) був розроблений. Національний науковий фонд 

США (NSF) створив NSFNET у 1986 році. Сьогодні він є ключовою лінією 

зв'язку Інтернету. NORDUNET та інші великі мережі дали життя основній 

європейській мережі Інтернет. Наприкінці 1980-х років міжнародне 

розширення Інтернету стало популярним, і його почали використовувати також 

комерційний сектор. Подальший ріст Інтернету відбувся до 1991 року, коли вже 

було реалізовано 5 тисяч мереж. Кількість користувачів зросла до 4 мільйонів у 

майже сорока країнах. Батько першої функціонування гіпертекстової системи - 

Дуглас Енгельбарт, хоча концепцію вперше представив Тед Нельсон ще в                  

1960-х роках. Всесвітній веб-протокол з'явився в Європі в 1980-х і швидко 

поширився по всьому світу [ 4, с. 78]. 

Освітні та державні установи, такі як школи та бібліотеки, відіграли 

ключову роль у широкому використанні громадського Інтернету. Популярність 

Інтернету та комп'ютерів зростала з пониженням цін на прилади та наявністю 

доступних Інтернет-з'єднань, які в основному надаються місцевими 

телекомунікаційними компаніями. 

З тих часів ці нові та все ще відносно молоді технології суттєво вплинули 

практично на будь-яку наукову чи професійну дисципліну та завдяки 

сучасному масовому поширення комп'ютерів та Інтернету, а також багатьом 

домашнім господарствам. 

Поява інтернету кардинально змінила методи збору та аналізу ділової й 

розвідувальної інформації. Хвиля революції в цьому напрямку простежується в 

з'єднанні інформаційних баз даних з внутрішньою мережею інтернет. 
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Інтеграція інформаційної та телекомунікаційної систем дозволяє кінцевим 

користувачам безпосередньо отримувати в будь-який момент потрібну 

інформацію і швидко перетворювати її в необхідний аналітичний документ. 

Оснащені сучасними технологіями сховища даних підприємства / компанії 

інтегрують всю необхідну для глибокої ділової розвідки інформацію - про 

конкурентів, ринках, товари, бізнес-тенденції та операціях. 

Причому важливо, що вартість програмного забезпечення, не кажучи про 

«залізо», неухильно знижується. Споживачі інформаційних технологій 

отримують щось на зразок сучасного лайнера, напханого електронікою, 

обладнаного системою «автопілота», простого в управлінні. 

У той же час технологія економічно виправдана тоді, коли 

використовується людьми. Не всі люблять складні технології. Але щоб вижити 

і перемогти в умовах гострої ринкової боротьби, підприємці повинні 

застосовувати найефективніші ділові рішення ( "best practices"), що, як правило, 

неможливо без використання нових технологій [5,с. 220] .  

Підсумовуючи вищенаведене, слід відзначити, що конкурентна розвідка 

на початку свого формування була нерозривно пов’язана з військовою 

розвідкою та промисловим шпигунством. Багато науковців наголошують на 

тому, що конкурентна розвідка безпосередньо з’явилася як новоутворення 

внаслідок здійснення військової розвідки, що підтверджує історичний досвід 

Німеччини та Японії, які у наш час є одніми з найпотужніших економік світу. 

Крім того слід відмітити потужний вплив появи мережі інтернет, яка в свою 

чергу здійснила революцію у багатьох сферах, включаючи і конкурентну 

розвідку, в результаті чого інформаційні та телекомунікаційні системи почали 

надавати можливість кінцевим користувачам безпосередньо отримувати в будь-

який момент необхідну інформацію і найкоротші терміни перетворювати її в 

необхідний аналітичний документ, що в свою чергу збільшило об’єми та 

швидкість аналізу даних. 
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Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского 

«ХАИ» 

г. Харьков, Украина 

В связи со стремительным развитием городов и расширением отдаленных 

от центра жилых районов появляется необходимость в создании 

инфраструктуры, в том числе и торгово-развлекательных центов. Процесс 

планирования такого типа застройки является сложным и трудоемким, он так 

же должен соответствовать различным требованиям: основываться на 
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пожеланиях клиентов, соответствовать законодательной базе и требованиям по 

использованию земель в соответствии с их назначением, располагаться на 

достаточном расстоянии от жилых массивов, приносить максимальную отдачу 

в денежном эквивалента и т.д. С развитием спроса на строительство торговых 

центов растет и конкуренция, в связи с этим появляется необходимость более 

тщательно продумывать расположение здания, целесообразность построения на 

выбранной территории, доступность к коммуникациям и учитывать 

прилегающие зоны, чтобы использовать их в комплексе (например, водоем 

возле торгово-развлекательного центра позволит расширить спектр 

предоставляемых услуг развлечений) [1].  

С целью проведения предварительного комплексного анализа 

прилегающих территорий для удаленных участков и определения 

целесообразности использования отведенных под застройку земель, 

необходимо иметь непосредственный доступ к территориям. Как показывает 

практика, при условии отдаленности отведенных территорий от центра города 

не всегда является удобным проводить сбор информации о прилегающих 

территориях и зонах в районе участка планируемого под застройку. Для 

решения этой проблемы предлагается использовать данные ДЗЗ 

(аэрофотоснимки) и ПО, которое позволяет выполнить векторизацию и 

провести зонирование территорий. В данном случае, ПО, которое имеет 

необходимый функционал для решения задач зонирования территорий, 

является «ArcGIS» и «ГИС Панорама». Планируемые этапы проведения 

зонирования в вышеперечисленных программных продуктах можно 

представить в виде схемы (рис.1) 

Полученная методика позволит ускорить процесс проведения деления 

земель или территорий на зоны с однородным правовым режимом или 

выделение зон с конкретным функциональным назначением. 
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Рисунок 1 – Схема проведения зонирования территорий, отведенных под 

застройку ТЦ с помощью «ArcGIS» и «ГИС Панорама» 

 

По результатам работы планируется выбрать оптимальное решение для 

зонирования территорий с учетом всех необходимых для построения ТЦ 

параметров. Преимуществом этого метода можно назвать доступность ПО, 

легкость в реализации, наглядность представления в виде картографических 

материалов. 
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Вступ. На ступінь пошкодження клітин злоякісних пухлин при 

променевій терапії онкологічних хворих істотно впливає такий 

радіобіологічний ефект, як «потенційно летальні пошкодження» (ПЛП) [1, 

розд.8 с.2; 2, с.415]. Актуальність роботи обумовлена необхідністю 

математичного моделювання радіобіологічних ефектів в клітинах пухлин після 

їхнього опромінення фотонним іонізуючим випромінюванням.  

Мета дослідження - розробка оптимального показника вираженості 

процесу ПЛП. 

Результати дослідження. У роботі передбачається, що будь-який 

чинник, що уповільнює проходження опромінених клітин за стадіями 

клітинного циклу, пов'язаний зі збільшенням обсягу репарації радіаційних 

пошкоджень ДНК в цих клітинах, а це збільшення обсягу репарації ДНК, в 

свою чергу, збільшує ймовірність виживання клітин. Припущення про 

універсальність обговорюваного ефекту дозволяє вважати, що відоме явище 

збільшення виживання пухлинних клітин при їх опроміненні в умовах гіпоксії 

також пов'язано з феноменом ПЛП [3, с.229; 4, с.2153]. Сказане вище дозволяє 

вважати, що оптимальним показником вираженості ефекту ПЛП є тривалість 

(Т) клітинного циклу. Таким чином, завдання дослідження зводилося до 

розробки методики, що дозволяла б оцінити величину показника Т.  
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В даній роботі розглядаються тільки ті ефекти, які обумовлені 

опроміненням клітин фотонними (рентгенівським або гамма) 

випромінюваннями. 

Початково під явищем ПЛП розумілося збільшення виживаності 

опромінених клітин, якщо вони піддавалися опроміненню не в живильному 

середовищі, а в воді. Ймовірно, найбільш переконливим поясненням цього 

ефекту є припущення про те, що недостатня кількість в клітині поживних 

речовин обумовлює уповільнення проходження клітин по стадіях клітинного 

циклу, а це уповільнення призводить до збільшення обсягу репарації 

двониткових розривів в ДНК опромінених клітин. У свою чергу, збільшення 

обсягу репарації веде до збільшення виживаності опромінених клітин. 

Оскільки ступінь уповільнення клітинного циклу визначає виживаність 

опромінених клітин, то в якості зазначеного показника можна використовувати 

тривалість (Т) цього циклу.  

На основі попередніх припущень та в результаті проведених розрахунків 

було отримано формулу 

ж

r

c -c

cM
T


 , 

в якій показник Т залежить від концентрації (с) кисню в середовищі, 

граничного значення концентрації ( гc ) кисню (між нормоксією та гіпоксією), 

концентрації кисню ( жс ), необхідної для підтримки поточної життєдіяльності 

клітин, а також маси (М) кисню, необхідного клітині для підготовки і 

здійснення поділу. Як бачимо, даний показник Т може вважатися індексом 

вираженості ефекту ПЛП. 

Висновки. Будь-який чинник, що уповільнює проходження опромінених 

клітин за стадіями клітинного циклу, пов'язаний зі збільшенням обсягу 

репарації радіаційних пошкоджень ДНК в цих клітинах, що, в свою чергу, 

збільшує ймовірність виживання клітин. Явище збільшення виживаності 

пухлинних клітин при їх опроміненні в умовах гіпоксії обумовлено також 

феноменом потенційно летальних ушкоджень. Таким чином, було побудовано 



57 
 

методику оцінки величини показника тривалості (Т) клітинного циклу як 

оптимального показника вираженості ефекту ПЛП при гіпоксії клітин.  
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Актуальність дослідження. В останні десятиріччя фіксується зниження 

захворюваності і смертності населення від гострих інфекційних захворювань, 

при цьому підвищується питома вага гнійно-запальних хвороб, обумовлених 

умовно патогенними мікроорганізмами (більше сотні нозологічних форм). На 

сьогодні практично неможливо об’єктивно оцінити масштаби захворюваності 

та смертності населення від гнійно-септичних захворювань, оскільки ця група 

інфекцій в Україні не підлягає обов’язковій реєстрації. Разом із тим соціально-

економічне значення інфекцій, які викликаються умовно патогенними 

мікроорганізмами, дуже велике [1]. 

Оскільки умовно патогенні мікроорганізми являють собою нормальну 

мікрофлору людини, то необхідно ретельне визначення їх ролі в патологічному 

процесі, удосконалення діагностики викликаних ними захворювань та чітка 

інтерпретація явища виявленого бактеріоносійства [2]. 

В останнні роки дослідники Бліндер О., Авдєєва Л., Сидоренко С., 

Левицька С. [1, 3] приділяють значну увагу вивченню проблеми 

бактеріоносійства взагалі та Staphylococcus aureus зокрема. 

S. aureus серед стафілококів посідає головне місце як етіологічний фактор 

захворювань людини (Бухарін О., Усвяцов Б., Chambers H.) [4]. Він може 

вражати майже всі органи і тканини людини. Головним джерелом S. aureus є 

назальні носії (Мозолевський А., Кейсвелл М., Bowler P.). В людській популяції 

частота носійства S. aureus коливається від 20 до 40, а інколи до 80 % [1].  

Низка дослідників, зокрема Большовикова Г., Замазій Т., Генчиков Л., 

Карабак В., Миронов А., Салюта М., Сидорчук І. довели, що важливе значення 

має визначення носійства золотистого стафілокока серед медичних працівників, 

а також студентів, котрі часто відвідують клінічні бази, це значно підвищує 

ризик спалахів внутрішньолікарняних інфекцій, і є вагомою проблемою 

сучасної медицини [2, 5]. 

S. aureus в нормі перебуває на слизовій носа, порожнини рота, рідше – в 

шлунково-кишковому тракті, в пахвових западинах і на шкірі. Однак нерідко 

він є причиною серйозних інфекцій і навіть смерті пацієнта. Дослідження 
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показують, що захворюваність стафілококовими інфекціями в світі коливається 

в діапазоні від 20 до 50 випадків / 100000 населення в рік. Від 10% і 30% цих 

хворих помирають від стафілококових інфекцій.  

В останній час викликає занепокоєння збільшення стафілококової 

захворюваності на 34%, котре спостерігається в Європі в останні роки [6].  

В Україні частка нозокоміальних (внутрішньошпитальних) інфекцій 

згідно далеко не повних даних складає 4 -18%. У хірургічних стаціонарах 

внутрішньо лікарняні інфекції реєструються у 15-18 % хворих [1, 7]. 

Назальне носійство Staphylococcus aureus серед медичного персоналу 

досягає 35-40%. Персистування золотистих стафілококів у медпрацівників 

сприяє поширенню золотистого стафілококу в довкіллі, тому воно повинно 

бути виявлене та проліковане в першу чергу саме у них, це допоможе 

контролювати спалахи стафілококових інфекцій в стаціонарі [1]. 

Проблема персистування S. aureus широко обговорюється, але це питання 

відносно учнів та студентів є недостатньо висвітленим. 

Мета роботи визначити наявність Staphylococcus aureus на слизових 

оболонках зіва і носа умовно-здорових людей – студентів Комунального 

закладу охорони здоров'я «Харківський обласний медичний коледж»           

(КЗОЗ «ХОМК»). Встановити взаємозв’язок між мікрофлорою слизових 

оболонок і станом здоров’я студентів. 

Об’єктом дослідження були 120 практично здорових студентів, без 

виражених клінічних проявів. Матеріал для дослідження брали натще або не 

раніше ніж через 2 години після прийому їжі. Взяття патологічного матеріалу 

проводили відповідно до вимог нормативних документів. На пробірках з 

тампонами підписували номер аналізу, на одному тампоні ставили літеру «Н», 

що означає «ніс», на іншому «З», що означає «зів».  

Один із двох тампонів використовували для готування мазка, що 

забарвлювали за Грамом. Первинні посіви робили на жовтково-сольовий агар. 

Для родової і видової ідентифікації виділених чистих культур мікроорганізмів 

вивчали морфологічні, тінкторіальні, культуральні та біохімічні властивості.  
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Результати дослідження біологічних властивостей 32-х культур 

стафілококів, виділених від студентів ХОМК, дозволили віднести їх до виду 

(підвиду) S. aureus.  

Всі досліджені штами за загальними біологічними властивостями були 

подібними до типового штаму цього виду (підвиду) і мали характерну  

морфологію, тінкторіальні, культуральні і ферментативні ознаки.  

 

Таблиця 1. 

Основні ознаки патогенності штамів золотистого стафілокока, 

 виділених від студентів КЗОЗ «ХОМК» 

 

Ознаки патогенності Наявність ознаки у штамів 

Абсолютна кількість Відносна кількість 

плазмокоагулаза 32 26,7 % 

лецитовітелаза 30 25 % 

пігметноутворення  20 16,7 % 

гемоліз еритроцитів (людини) 21 17,5 % 

Ферментація маніту: 

-в анаеробних  

- в аеробних умовах 

 

30 

27 

 

25 % 

22,5 % 

 

Згідно даних літератури, що підтверджуються й нашими дослідженнями, 

бактероносійство стафілококу у здорових осіб без соматичної патології, 

виявлено тільки в 31,3 % випадків, тобто є тільки в 10 випадках з 32. Як видно з 

наведених у таблиці 2 даних, в 68,7 % наших спостережень носійство 

стафілококу поєднувалося з різного роду соматичною патологією. При чому 

при дисфункції ШКТ носійство виявлялося в 15,6 % , при ураженні ВДШ 

43,8 % випадків, що представлено в таблиці 2.  
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Таблиця 2.  

Частота носійства стафілококу на тлі соматичної патології 

в експериментальних групах 

Вік 

бактеріоносіїв, 

n – кількість 

студентів  

Частота виявлення бактеріоносійства стафілококу 

ч
ас

то
та

 

б
ез

  

п
ат

о
л

о
гі

ї 

П
ат

о
л

о
гі

я
 

Ш
К

Т
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я
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Ш
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зо
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А
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н
і 

за
х
в
о
р
ю

в
а-

н
н

я 

З
ап

ал
ен

н
я
 

су
гл

о
б

ів
 

15 років 

n = 10 

абс 3 2 4 - - 1 

% 30 20 40 - - 10 

16 років 

n = 10 

абс 3 1 4 1 1 - 

% 30 10 40 10 10 - 

17 років 

n =7 

абс 3 1 3 - - - 

% 42,9 14,2 42,9 - - - 

18 років 

n = 5 

абс 1 1 3 - - - 

% 20 20 60 - - - 

Всього 

n = 32 

абс 10 5 14 1 1 1 

% 31,3 15,6 43,8 3,1 3,1 3,1 

 

Виходячи з даних дослідження можна зробити висновки: 

коагулазопозитивні стафілококи є частими сапрофітами шкіри і слизових 

оболонок людей всіх вікових груп. Серед студентів медичного коледжу 

назальне носійство золотистих стафілококів виявлено у 26,7% студентів. Серед 

яких менше половини студентів 10 чоловік (31,3 %) є здоровими носіями, інші 

22 студенти (68,7 %) – хворі на гострі та хронічні інфекції. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ ТА РИЗИКУ 

РОЗВИТКУ НІЧНОГО АПНОЕ УВІ СНІ  

Куряча О.П., 

студентка І медичного факультету  

Харківського національного медичного університету 

Науковий керівник: 

к.м.н., асс. Дубінська О.І. 

м.Харків, Україна 

Актуальність. За останні десять років розповсюдженість цукрового 

діабету в Україні зросла у півтора рази, і станом на 1 січня 2015 року в державі 

зареєстровані 1 млн 198,5 тис. хворих, що складає майже 3% від всього 

населення, із них 90% хворих мають діагноз ЦД 2 типу. 

Сон є невід'ємною частиною здоров'я людини. Розповсюдженість 

порушень сну за різними оцінками та критеріями коливається від 9 до 41%[1,2], 

що є клінічною проблемою, що різко знижує якість життя. Численні 

епідеміологічні дослідження показують зв'язок короткочасного та неякісного 

сну зі збільшенням захворюваності цукровим діабетом 2 типу, абдомінальним 

ожирінням та метаболічним  синдромом в цілому. У той же час абдомінальне 

ожиріння та МС можуть призводити до порушень сну (синдром нічного апное). 

 За результатами  експериментальних досліджень, мелатонін вкрай  

необхідний для синтезу, секреції та активації інсулину. Мелатонин також 

регулює експресію  генів основних внутрішньоклітинних 

транспортерів глюкози – протеїнів GLUT4. Окрім того, мелатонін є потужним  

мітохондріальним протектором, тому його дефіцит асоціюється зі зниженням 

синтезу енергії та уповільненням процесів метаболізму, що веде до ожиріння.  

Деякі дані свідчать про роль мелатоніну для підтримки метаболічного 

здоров’я в цілому, захищаючи бета-клітини підшлункової залози  від 

оксидантного стресу і попереджуючи в подальшому розвиток ускладнень 
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діабету, в тому числі нейропатії. Останні публікації, присвячені  проблемі 

метаболічних ефектів мелатоніну (ліпомобілізуючого та гіпоглікемічного), 

дозволяють зробити  однозначний висновок про достовірний зв'язок  дефіциту 

мелатоніну  з усіма компонентами метаболічного синдрому [3].  З цієї причини 

сьогодні нормалізація сну стає невід'ємною частиною комплексної 

патогенетичної терапії таких широко розповсюджених метаболічних порушень, 

як ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу та метаболічний 

синдром. 

Мета дослідження: встановити зв'язок і розповсюдженість порушень 

дихання уві сні у хворих на цукровий діабет 2 типу. 

Матеріали і методи дослідження. В ендокринологічному відділенні 

обласної клінічної лікарні м. Харкова було проведено анкетування 34 хворих на 

ЦД 2 типу, із них- 16 чоловіків та 18 жінок віком від 42 до 85 років  з метою 

виявлення  ризику розвитку нічного апное у хворих на ЦД 2 з використанням 

Анкети для оцінки вірогідності розвитку порушень дихання уві сні.  

 Результати дослідження. Анкетування показало, що 56 % 

опитаних пацієнтів мають високий ризик порушень дихання уві сні (19 осіб).  

 Звертає на себе увагу факт значної розповсюдженості серед жінок 

високого ризику розвитку апное - 67% опитаних (12 осіб), хоча згідно з 

науковими публікаціями, до апное більш схильні чоловіки. 

 Серед чоловіків до високого ризику розвитку апное схильні 44% 

пацієнтів (7 осіб).  

 Висновки. Таким чином, можна зробити висновок про значний 

ризик порушень дихання уві сні у переважної більшості хворих на ЦД 2 типу. 

Це може свідчити про порушення дихання в якості одного з показників 

декомпенсації діабету, так і бути самостійним фактором, що може погіршувати 

перебіг метаболічних процесів, в т.ч. вуглеводного обміну. З цієї причини 

необхідно розглядати нормалізацію якості сну як частину патогенетичної 

терапії ЦД. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ 

 

Пальчинський В.О., Саранча Т.О.,  

Науковий керівник: Огнєва Л.Г.  

Харківський національний медичний університет 

Вступ. Проблеми здорового способу життя є одними з найважливіших 

проблем сучасного суспільства. У сучасному світі актуальність здорового 

способу життя обумовлена збільшенням і зміною характеру навантажень на 

організм людини у зв'язку з ускладненням суспільного життя, що спричиняє 

порушення в стані здоров'я. 

Метою і завданням даного дослідження було вивчення способу життя 

викладачів медичного вузу і залежність гарного самопочуття від правильного 

харчування. Дати опис причин, пов'язаних з проблемами дотримання 

раціонального харчування і можливі шляхи їх вирішення.  
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Матеріали і методи дослідження.  Об'єктами спостереження були 92 

викладача Харківського національного медичного університету. Викладачі 

були опитані за розробленою нами анкетою. Серед респондентів переважали 

жінки у віці від 39 до 59 років зі стажем роботи від 18 до 34 років. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проведений аналіз показав, 

що 67% викладачів на роботі просто перекушують і пов'язують це з 

педагогічним навантаженням, що не передбачає фіксованої перерви на 

повноцінний обід. Більше половини педагогів (58%) вважають рівень своєї 

поінформованості в питаннях здоров'я достатнім. Переважна більшість з них 

володіють достатніми знаннями про правильне харчування, режим дня, 

загартовування і більше половини (57%) ведуть здоровий спосіб життя. При 

цьому 86% викладачів вважає своє здоров'я задовільним і лише 7% оцінюють 

його як добрий. В середньому близько 41% викладачів пропускають сніданок, 

або вживають бутерброди з чаєм, що є неповноцінним сніданком. Практично 

всі опитані не споживають в обідній прийом їжі гарячих і рідких страв. 2% 

жінок, з числа опитаних, свідомо пропускають вечерю для контролю ваги. 47% 

викладачів практично не вживають фрукти і ягоди, що призводить до 

гіповитаминозів. Багато викладачів - 69% надмірно вживають каву (від 3 до 6 

разів на день). З обстежених практично всі вказали в анамнезі наявність 

хронічних захворювань, які тим чи іншим чином пов'язані з харчуванням, 

режимом харчування, способом життя, дієтою. Так, 30,9% опитаних 

страждають на анемію, 37,8% патологією шлунково-кишкового тракту 

(хронічний холецистит, хронічний гастрит, хронічний панкреатит і т. Д.), 

Різними ступенями ожиріння - 17,2%; і 3,44% на цукровий діабет. 

 В ході дослідження було виявлено, що у більшості викладачів 

спостерігалося одноманітне меню, повторюваність в споживанні одних і тих же 

продуктів протягом дня. Повноцінний гарячий обід був відсутній в переважній 

більшості опитаних. У вивчених нами раціонах харчування такі харчові 

продукти як зернові, яйця, молоко, бобові були присутні дуже рідко. В 

недостатній кількості споживалися свіжі овочі і фрукти, м'ясо, риба, 
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кисломолочні продукти. Такий харчовий раціон є дефіцитним за вмістом у 

ньому білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів.  

Висновок. Раціональне харчування будь-яких груп населення є частиною 

проблеми здорового способу життя. Рішення проблеми побудови здорового 

способу життя знаходиться в тісному зв'язку з поведінковими аспектами, 

зокрема, зі ставленням людини до свого здоров'я. Зменшення споживання в їжу 

біологічно цінних продуктів і страв, що виявлено у більшості викладачів, може 

свідчити про недостатній харчовому статусі даної групи працюючих. Таким 

чином, раціон харчування кожного з нас, особливо якщо пройдено поріг 

зрілості, повинні складати натуральні продукти, що оптимізують метаболічні 

процеси, функціональні можливості системи кровообігу, здоров'я серця і судин. 

Важливо, щоб правильне харчування було збалансованим, а його калорійність 

не перевищувала енергетичні потреби. 

____________________________________________________________________ 
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЯХ 

ПРИ МОДЕЛЮВАННІ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ У ЩУРІВ 

Трясак Н.С., 

викладач кафедри патологічної фізіології 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 м. Дніпро, Україна 

Атеросклероз, як хронічне прогресуюче захворювання, пов’язане з 

накопиченням надлишкової кількості ліпідів в інтимі артерій еластичного та 

м’язово-еластичного типу, залишається найчастішою причиною смертності та 

втрати працездатності серед населення в багатьох розвинутих країнах [1]. 

Різноманітні експериментальні моделі відтворення атеросклеротичних 

пошкоджень судин у лабораторних тварин, в тому числі, антиген-індукована, є 

одними з найбільш надійних способів досліджень [2], що дають змогу 
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об’єктивно та всебічно вивчити морфологічні зміни в стінці артерій на різних 

етапах атерогенезу та застосувати отримані результати для розробки нових 

підходів до профілактики та лікування атеросклерозу[3]. 

Мета дослідження: вивчення динаміки формування атеросклеротичних 

пошкоджень стінки вінцевих артерій у щурів в умовах антиген-індукованої 

моделі атеросклерозу.  

Матеріали та методи. Експеримент проводили на 110 нелінійних білих 

щурах віком 8-10 тижнів. Для формування атеросклеротичних пошкоджень у 

щурів використовували антиген-індуковану експериментальну модель введення 

нативних ліпопротеїнів низької щільності (нЛПНЩ) людини [4]. Було 

сформовано 2 групи тварин: І група – інтактні (n=30); ІІ група (n=80) – тварини, 

яким вводили нативні ЛПНЩ людини. В період експерименту щури 

знаходились на стандартному режимі харчування, з вільним доступом до води.  

Нативні ЛПНЩ, отримані зі свіжої плазми людини (ProSpec, USA), 

вводили одноразово внутрішньошкірно в дозі 200 мкг у складі неповного 

адʼюванта Фрейнда (Becton Dickinson, USA) незалежно від маси тіла. Ампула, 

що містила нЛПНЩ людини, розкривалась в день імунізації. 

Починаючи з 4-го тижня тварин виводили з експерименту шляхом 

декапітації з використанням тіопенталу натрія в дозі 50 мг/кг ваги. Фрагменти 

тканин серця для гістологічного дослідження фіксували в 10% нейтральному 

формаліні протягом 48 годин при 22±2ºС, далі промивали, зневоднювали в 

спиртах висхідної міцності і заливали в парафін. Із парафінових блоків 

виготовляли зрізи товщиною 7-8 мкм, які забарвлювали гематоксиліном та 

еозином, орсеїном, суданом ІІІ. Вивчення гістологічних зрізів проводили на 

світловому мікроскопі Zeiss за стандартною схемою [5]. 

Результати дослідження. В результаті проведення гістологічних 

досліджень стінки вінцевих артерій в обох групах тварин на 4-7-му тижнях 

експерименту виявлено, що ендотелій представлений одним шаром 

ендотеліальних клітин, що мають полігональну форму та майже щільно 

прилягають до внутрішньої еластичної мембрани. Медіа представлена 
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декількома шарами, спірально розташованих, гладких міоцитів, оточених 

еластичними волокнами. Адвентиція містила велику кількість еластичних 

волокон, дещо менше – колагенових, жирову тканину та vasa vasorum. 

Починаючи з 4-го тижня, при досліджені зрізів вінцевих артерій щурів, 

імунізованих нативними ЛПНЩ людини, виявлено пошкодження ендотелію з 

ділянками його десквамації та набухання, посилення адгезії моноцитів до 

ендотеліоцитів та їх проникнення через ендотеліальний бар’єр, потовщення 

інтими за рахунок інфільтрації нейтрофілами, моноцитами та лімфоцитами. 

10-15-й тиждень експерименту характеризувався морфологічними 

змінами як у внутрішній, так і в середній оболонці вінцевих судин. 

Спостерігались набухання та зморщування ендотеліоцитів, гіперхромія їх ядер. 

Зафіксована посилена інфільтрація інтими ліпідами у вигляді крапель, 

схильних до злиття. В підендотеліальному шарі візуалізувались поодинокі 

клітини з пінистою цитоплазмою і ексцентрично розміщеним ядром. Також 

поступово зникали межі між внутрішньою та середньою оболонками внаслідок 

дезорганізації еластичних волокон із збільшенням міграції гладких міоцитів в 

інтиму. В адвентиції виявлялась велика кількість нейтрофільних гранулоцитів. 

На 16-20-му тижні експерименту встановлено посилення дегенеративних 

змін ендотеліальних клітин у вигляді часткової або повної їх десквамації, 

деформації та ущільненні ядер, вакуолізації цитоплазми. Виявлялись скупчення 

клітин з оптично порожньою цитоплазмою в інтимі та медії. Відзначались 

набухання і лізис колагенових та еластичних волокон середньої оболонки 

судин, а також мала місце виражена проліферація гладких міоцитів та 

фібробластів в підендотеліальному просторі.  

Висновки. При моделюванні антиген-індукованого атеросклерозу у 

щурів виявлені класичні стадії атерогенезу: доліпідна (4-10-й тиждень), стадія 

ліпоїдозу (10-16-й тиждень) та ліпосклерозу (16-20-й тиждень). 
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