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УДК 612.8 Медичні науки 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ ДО АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЇ 

КИСЛОТИ В ПРОЦЕСІ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРОГО 

ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

                                                                   

                                               Даруда Д. М., 

Студентка медичного факультету 

Івано-Франківський національний медичний університет 

м. Івано-Франківськ, Україна 

         Проблема цереброваскулярної патології в Україні стоїть дуже гостро. 

Зокрема, за останніми статистичними даними, за рік реєструється близько 120 

тисяч мозкових інсультів, з яких - 35 тис. закінчуються летально [1]. Близько 

50% хворих помирають протягом першого року життя після перенесеного 

гострого інсульту, а 30% пацієнтів – особи працездатного віку. До того ж значні 

витрати на лікування таких пацієнтів, догляд за хворими, реабілітацію та 

вторинну профілактику роблять дану проблему загальнонаціональною.  

         Аспірин займає перше місце у вторинній профілактиці ішемічного 

інсульту. Пацієнти приймають препарат пожиттєво. Проте, у 15% хворих 

виникають повторні гострі судинні події на фоні даної терапії. Як насідок, 

постає питання про чутливість до ацетилсаліцолової кислоти.  

         Феномен аспіринорезистентності привертає до себе все більше уваги, 

оскільки асоціюється з виникнення повторних атеротромботичний подій.                     

Розрізняють: 

1. Лабораторну резистентність – нездатність аспірину адекватно 

пригнічувати реактивність тромбоцитів. 

2. Клінічну резистентність – розвиток гострих судинних подій на фоні 

прийому ацетилсаліцилової кислоти. 

Варто зауважити, що не завжди лабораторна резистентність переходить у 

клінічну. 

         Також виділяють: 

1. Первинну резистентність – спадкову, яка діагностується до початку 

лікування аспірином. 
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2. Вторинну резистентність – розвивається у пацієнтів на фоні прийому 

препарату(в середньому через 6 місяців). 

Всі причини аспіринорезистентності можна поділити на три групи:[2] 

1) Генетичні: 

 Мутація гена ЦОГ-1 [1] 

 Поліморфізм GP IIb/IIIa 

2) Молекулярні: 

 Підвищена швидкість оновлення тромбоцитів 

 Неповне пригнічення утворення TxA2 

 Підвищення чутливості тромбоцитів до АДФ та колагену 

 Підвищена експресія ЦОГ-2 на тромбоцитах 

3) Клінічні: 

 Низький комплаєнс 

 Неадекватне дозування 

 Конкурентна взаємодія з іншими препаратами , особливо НПЗП [3] 

 Супутні захворювання (артеріальна гіпертензія, церебральний 

атеросклероз, цукровий діабет, ожиріння) 

           На базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні проведено 

дослідження , метою якого було виявлення аспіринорезистентних пацієнтів, що 

перенесли гострий ішемічний інсульт у 2018 році, і з профілактичною метою 

виникнення атеротромботичних ускладнень приймали аспірин у терапевтичній 

дозі 75-100мг. Серед пацієнтів було 30 осіб жіночої та 30 осіб чоловічої статі. 

Середній вік хворих становив 58,42 (±2,9) років. Обстеження пацієнтів 

включало: неврологічний анамнез, дуплексне сканування судин голови та шиї з 

визначенням локалізації та ступеня облітерації судин, СКТ та стандарті 

лабораторні показиники – агрегатограма, ліпідограма, коагулограма. Важливо 

зазначити, що у всіх пацієнтів до початку лікування аспірином за даними 

агрегометрії аспіринорезистентність була виключена. 

         Також був проведений розподіл пацієнтів за підтипами перенесеного 

ішемічного інсульту: 
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1) 70% - атеротромботичний  

2) 20% - лакунарний 

3) 10% - криптогенний 

         Агрегаційну здатність тромбоцитів визначали за допомогою оптичної 

агрегометрії з індуктором агрегації адреналіном у кінцевій концентрації 10 

мкМ. Аспіринорезистентність констатувалась, коли оптична проникність 

становила вище 60%. 

         Оптична агрегометрія [4] є золотим стандартом для дослідження ступеня 

агрегації і оцінки ефективності лікування пацієнтів з перенесеним ГІІ. Суть 

методу полягає у здатності світлових променів проходити через плазму крові , в 

яку додають індуктор агрегації.  Як результат, визначається час агегації 

LagTime і оптичну проникність плазми.  

         Досліджуваним пацієнтам через 6 місяців аспіринотерапії була проведена 

повторна оптична агрегометрія, внаслідок якої було виявлено 12 

аспіринорезистентних пацієнтів, що становило 20% від усієї кількості 

досліджуваних. При цьому фіксувалося: 

1) Скорочення часу агрегації LagTime до 23,50±2,3 сек. (р<0.05) 

2) Зростання оптичної проникності плазми до 70,7±4,6 (р<0.05) 

         Варто відмітити, що преморбітний фон досліджуваних пацієнтів включав 

паління, ожиріння, обтяжений анамнез (ТІА, ІМ), артеріальну гіпертензію та 

церебральний атеросклероз (р<0.05). 

Показник 
АЧ 38        

(80%) 

АР 12  

(20%) 
P 

Паління 14 (36,8%) 10 (83,3%) P <0,05 

Ожиріння  8 (21%) 9 (75%) P <0,05 

Обтяжений анамнез  

щодо ТІА, ГПМК, ІМ 
13 (34,2%) 12 (100%) P >0,05 

Артеріальна                

гіпертензія 
11 (28,9%) 12 (100%) P <0,01 

Церебральний            

атеросклероз 
15 (39,4%) 12 (100%) P <0,05 

Цукровий діабет 8 (21%) 9 (75%) P <0,05 



8 
 

         Попри всі вище перечислені чинники, все ж одним з головних факторів 

виникнення аспіринорезистентності є порушення ліпідного обміну – 

підвищення рівня ЛПНГ, ЛПДНГ, ЗХ, ТГ та зниження рівня ЛПВГ. За даними 

ліпідограми обстежених пацієнтів ЛПНГ, ЗХ і коефіцієнт атерогенності є 

значно вищими порівняно з аспіриночутливими пацієнтами.  

         Отже, враховуючи можливість розвитку вторинної аспіринорезистентності 

в ході профілактики судинно-мозкових подій доцільним є моніторування 

тромбоцитарної ланки для визначення ефективності ацетилсаліцилової кислоти. 

Факт наявної вторинної лабораторної аспіринорезистентності у 12(20%) 

пацієнтів із перенесеним гострим ішемічним інсультом зумовлює потребу 

проведення навантажувальних проб для відновлення чутливості до АСК або 

застосування антиагрегантів з іншою точкою прикладання, оскільки вживання 

аспірину у них не попередить розвиток повторних гострих судинних подій. 

Література: 

1. https://dt.ua/UKRAINE/zahvoryuvanist-mozkovim-insultom-v-ukrayini-

stanovit-280-290-vipadkiv-na-100-tis-naselennya-292336_.html   

2. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126484 

3. http://www.mif-ua.com/archive/article/594 

4. http://www.rheumatology.kiev.ua/article/2805/do-pitannya-odnochasnogo-

zastosuvannya-nesteroidnix-protizapalnix-preparativ-ta-acetilsalicilovoi-kisloti-

farmakodinamichna-vzayemodiya-efektivnist-pidxodi-do-individualizacii-prizna-

chennya 

5. https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-ispolzovaniya-opticheskoy-

agregometrii-dlya-vyyavleniya-bolnyh-ishemicheskoy-boleznyu-serdtsa-s-rezistent-

nostyu-k 
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УДК 612.8        Медичні науки 

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК: ГЕНЕРАЛІЗОВАНА ЕПІЛЕПСІЯ З КЛОНІКО-

ТОНІЧНИМИ СУДОМАМИ, ІДІОПАТИЧНА. 

 

Єжкун М.В., Голуб М.В., 

Студентки медичного факультету 

Харківський національний медичний університет 

м.Харків, Україна 

Кафедра неврології №1 

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Єскін О.Р 

Актуальність: епілепсія - хронічне захворювання, що характеризується 

повторними судомними або іншими нападами з втратою свідомості, що 

виникають в результаті надмірної електричної активності групи нейронів 

головного мозку. Частота: 16,2 на 100 000 населення. 

Мета: вивчити особливості перебігу епілепсії базуючись на клінічному 

випадку. 

Матеріали та методи дослідження: клінічний аналіз історії хвороби 

пацієнта. 

Результати дослідження: Хворий С., 21 рік надійшов до неврологічного 

відділення ОКЛ, зі скаргами на головний біль, порушення сну, апетиту, 

дратівливість, втрату свідомості, зі слів батьків, яка тривала 4 хвилини та 

супроводжувалася судомами, які тривали близько 4 секунд, закінчувались і 

знову повторювались ще 1-2 рази, закочуванням очних яблук вгору, 

слиновиділення, прикушення язика, після нападу хворий відчуває сонливість і 

млявість, однак про сам напад нічого не пам'ятає. 

Анамнез захворювання: Перший напад стався 15.03.2019 без видимої 

причини. За словами його матері, він тривав 1 хвилину: характеризувався 

трясінням всього тіла, спочатку ніг, потім рук, через кілька секунд з'явилася 

піна з рота, з невеликим сечовиділенням. Сам пацієнт цього не пам'ятає. Після 

нього відзначалася виражена сонливість. Провісників нападу - аури не було. 

Через 2 тижні приступ повторився, супроводжувався закладом очних яблук 
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вгору, судомами, прикушенням язика, рясним слиновиділенням на тлі втрати 

свідомості, тривав 3-4 хвилини. Батьки викликали швидку медичну допомогу, 

пацієнт був госпіталізований. 

При опитуванні наявність епілепсії у родичів, перенесені захворювання та 

алергічні реакції заперечує. 

Об'єктивне обстеження: загальний стан задовільний, свідомість ясна. 

Положення пацієнта активне. Нормостенічний тип статури. Ріст - 1 м 84 см, 

вага - 75 кг; температура тіла - 36,6  С; пульс - 85 ударів за хвилину, ритмічний, 

АТ - 110/85 мм рт. ст. 

Неврологічне обстеження: пацієнт орієнтований в просторі та часі. Чітко 

відповідає на поставлені запитання, адекватне ставлення до своєї хвороби. 

Інтелект розвинений добре, відповідає віку й розвитку. Менінгеальні симптоми 

негативні. Гіперестезія, світлобоязнь, гіперакузія відсутні. Патології черепно-

мозкових нервів не виявлено. 

Рухова сфера: м'язи рівномірно, добре виражені. Атрофія, гіпертрофії, 

псевдогіпертрофії, фасцікулярних і фібрилярних посмикувань м'язів не 

виявлено. Активні й пасивні рухи в повному обсязі. М'язова сила і тонус 

достатні. Хода не порушена. Патологічних і захисних рефлексів немає. Клонуси 

стоп, кистей, колінних чашок не встановлені. Сінкінезії, гіперкінези, тремор 

відсутні.Координація рухів не порушена. У позі Ромберга - стійкість. 

Чутливість поверхнева і глибока збережені. Симптоми натягу нервових 

стовбурів і корінців відсутні. Вегетативні функції - без особливостей. 

Епілептичні напади: генералізовані тоніко-клонічні судоми. 

Нейропсихічна сфера: збудження, депресії не виявлено. Психопатологіч-

них явищ не виявлено. Особистість характеризується егоцентричністю. Хворий 

настирливий і одноманітний, вимагає підвищеної уваги. Спостерігається 

характерний для хворих на епілепсію симптом Чижа. 

Результати лабораторних і спеціальних методів обстеження - в межах 

норми. 

Електроенцефалографія (ЕЕГ). Висновок: при закриванні очей, 
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гіпервентиляції, фотостимуляції 24 Гц реєструється генералізована 

епілептиформна активність по всім відведенням головного мозку. 

На підставі даних анамнезу, клінічної картини та результатів 

неврологічного обстеження був поставлений діагноз: генералізована епілепсія з 

клоніко-тонічними судомами, ідіопатична. 

Диференціальна діагностика епілепсії проводиться з істерією. Для 

виникнення останньої необхідна причина, для епілепсії - необов'язково; 

тривалість істерії - година, свідомість збережена, епілепсії - секунди, хвилини 

(частіше), свідомість відсутня; стан після нападу епілепсії млявий, істерії - не 

змінений. Також диференційний діагноз проводять з пухлинами головного 

мозку та синкопе. 

Хворий отримує лікування: циннарізін (0,025) - 1 таблетка 3 рази на добу, 

екстракт листя гінкго - 40 мг 3 рази на добу, нікотинова кислота - 1 мл на добу в 

/ м; фенітоїн - 1 таблетка 2 рази на добу, вальпроєва кислота - 0,3 г 3 рази на 

добу під час їжі; розчин тіаміну 2,5% - 1 мл в / м через добу, чергуючи з 

піридоксином, розчин піридоксину 5% - 1 мл в / м через добу; рекомендований 

III (загальний) режим і дотримання дієти – стіл стіл No 15. 

Прогноз сприятливий при дотриманні рекомендацій. 

Висновок: в даному клінічному випадку відображені особливості перебігу  

та складності діагностики епілепсії. 
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 Introduction.  Among diseases of the tissues of the cavity of the mouth [1, 

p.157], [2, p.329], [3, p.12], [4, p.65], [5, p.43], defeat of hard tissues of teeth is  the 

most common [6, p.474], [7, p.147].  The results of epidemiological surveys of the 

children's population of Ukraine show a high level of teeth defeat both caries [8, 

p.224], [9, p.23], [10, p.6] and non-carious lesions [11, p.74].  A significant 

percentage of temporary teeth has a complicated flow of caries in the form of chronic 

inflammation of the pulp and periodontum [12, p.25], [13, p.65]. Successful 

endodontic treatment of temporary teeth of the frontal group contributes to the 

preservation of temporary teeth in the tooth arch [14, p.27], [12, p.33].  Accounting 

for knowledge about the morphology of the root system of temporary teeth is the one 

of the main factor of the successful endodontic treatment [15, p.34], [16, p.46], [17, 

p.55], [18, p.48], [19  , p.20], [20, p.53], [21, p.52], [22, p.33], [23, p.45]. 

  The purpose of our study was to study the morphology features of the root 

system of temporary incisors at different stages of development of the tooth. 
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  Materials and methods of research.  26 temporary central incisors of the upper 

jaw (CI) were removes in the surgical dentist departments of the children's clinics of 

Kyiv.  Photographic and statistical methods of research were used in this work. 

 Results of the study.  Among the studied central incisors, the number of teeth 

without macroscopic signs of resorption of the top of the root amounted to 9.76%.  

During the examination a significant diapason in the length root among the CI  was 

detected.  In the central incisors there was revealed also a bend of the roots in the 

middle third of the root with a deflection of the apex of the root in the vestibular 

direction.  There was a tendency to increase the flexion of the root and the deflection 

of its apex in the sagittal plane in the teeth with a shorter root length. 

 In the initial stages of resorption of the root in the central incisors dominated by  

uniform type of resorption - 34.29%.  In the incisors with this type of resorption, the 

opening of the channel was at the level of the x-ray top. 

 Among CI with more strong of resorption there are  different types changes in 

the apical and middle thirds of roots.  In 57.14% of cases, mixed type dominated with 

coverage of all surfaces of the root (circular resorption).  Uneven type of resorption 

of palatine surface (from the side of the rudiment) was among 5.71% of incisors. 

 In 95,12% of the studied cutters, it was found that the roots are flattened in the 

vestibule - oral direction along their entire length.  The shape of the pulp chamber of 

the central incisors repeated the outer contours of the root and at the level of the tooth 

neck had a shape that was elongated in the medio-distal direction of the oval. 

 In 70% of cases, the roots of CI had a different degree of deviation in distal 

direction. The pronounced divergence of the root in its entire length was 

characteristic of the teeth with a direct root without sagittal flexing.  In the central 

incisors, among which the bend of the tops of the root in the vestibular direction was 

detected, a distal deviation was observed at the same time. 

 Conclusions.  Among the 70% of central incisors there are divergence of root in 

distal direction.  In 16.67% of the central incisors, there was a deviation of the apical 

third in the medial direction with simultaneous bending of the apex therd and in the 

sagittal plane (in the vestibular direction). The shape of the pulp chamber in the 
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central incisors repeated the shape of the roots, which have a significant flatteningw.  

in the vestibule - oral direction. 
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Обгрунтування і мета. Даний процес хвилював людство з давніх часів: 

описувався як феномен; в релігії, наводив страх або гордість за тягар своїх 

років. Вивчати процеcc старіння почали ще в ХIХ столітті.  Наприклад, 

Вейсман вже мав певне уявлення про інволюції організму, але актуальність 

вивчення закріпилася набагато пізніше. Єдиної теорії старіння немає. Це 

обумовлюється тим, що різні вчені мають різні думки на підставі своїх 

досліджень. Їх роботи пояснюють механізми і причини cтаріння. У геронтології 

існує більше 100 теорій та гіпотез відносно причин і механізмів старіння. 

Умовно їх можна поділити на дві групи: перша група теорій розглядає старіння 

як генетично запрограмований процес, а друга — як наслідок випадкових 

процесів, що руйнують організм під впливом патогенних чинників. 

Методи. Збір інформації на підставі літератури, лабораторних 

експериментів і емпіричного досвіду; формування висновків з приводу 

сучасних досліджень патогенезу старіння. 

Результат. Безліч чинників викликають незворотні процеси в організмі, 

відбувається зниження регуляторно-адаптаційних механізмів, опірності, 

починаючи з молекулярного, закінчуючи організменим рівнем. Займаються цим 
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геронтологи, щоб вивчивши старіння, можна було його уповільнити або зовсім 

запобігти, але поки це неможливо. Вивчаючи окрему популяцію, геронтологи 

враховують умови її проживання та на цій основі виділяють фізіологічне 

старіння і прискорене. При фізіологічному старінні індивіди старіють 

своєчасно, вичерпуючи свої адаптаційно-регуляторні можливості. Говорячи про 

прискорене старінні, можна відзначити більш виражене уявлення опірності 

організму в межах певного віку.  

Інволюція призводить до сповільненого обміну речовин, до зменшеного 

споживання кисню, змінюється співвідношення мікро-, макро-

ультрамікроелементів: знижується кількість калію, фосфору, магнію, але 

спостерігається підвищення кальцію, натрію, хлору. Кальцій виявляється на 

стінках судин у вигляді відкладень, що звужує їх просвіт, знижується діяльність 

серця, в нирках відбувається розвиток сполучної тканини, що характеризує 

дистрофію, знижується вироблення ферментів в шлунково-кишковому тракті, 

зношується нервова тканина, репродуктивна система, перетворення лімфоїдної 

тканини в сполучну знижує імунну відповідь, клітини зневоднюються. Вчені 

пов'язують це з генетичним апаратом, при чому одні вважають, що провідну 

роль відіграє спадкова запрограмованість, а інші вважають, що з випадковими 

мутаціями [1, c. 231-235].  

Вільно-радикальна теорія старіння, яка описана Денхеном Харманом і 

Миколою Еммануелем вважає, що основна проблема - це проходження через 

клітини дуже великої кількості кисню, який використовується на клітинне 

дихання, АТФ. Але частина його залишається не використаною і йде на 

побудову активних форм кисню (перекису водню, озону та ін.). Ці речовини 

вступають в хімічні реакції з білками, ліпідами, вуглеводами, ДНК. В 

результаті митохондрії піддаються пошкодженню. Невеликий відсоток кисню 

витрачається на побудову токсичних речовин, але вони інактивуються 

ферментами антиоксидантної системи. Якщо ця система пошкоджена, то 

відбуваються процеси старіння.  
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Теорія перехресних зшивок приділяє увагу глюкозі, яка зв'язується з 

білками, порушуючи їх функції. Що цікаво - ці комплекси «зшивають» білки 

один з одним. В клітині відбувається накопичення неперероблених речовин, що 

веде до порушенню її життєдіяльності. Як наслідок - порушення еластичності 

шкіри, судин, легенів. Організм може впоратися з цими речовинами, але це 

вимагає великих енерговитрат.  

А в теорії апоптозу, Володимир Скулачов вважає, що старіння обумовлено 

не стільки накопиченням токсинів у клітині, скільки запрограмованою 

системою апоптозу. Клітина складається в співдружності з певним органом, в 

якому є своє характерне біохімічне оточення. Потрапляючи в інше оточення, 

клітина самознищується. Але академік передбачає й інші причини апоптозу. 

Відмінність від некрозу самознищення клітини полягає в тому, що вона гине, 

поступово розвалюєтся на частини, а некротизуюча різко розриває свою 

мембрану і виштовхує вміст з неї. У теломерной теорії старіння Леонард 

Хейфлик встановив, що соматичні клітини мають своєрідний «лічильник» 

кількості поділів. Він не дає клітині зробити більш своєї межі поділів. Він 

зазначив, що фібробласти діляться близько 50-60 разів, після чого гинуть. Це 

пов'язано з укороченням теломерів у кожному діленні. Тому вже не новина, що 

довжина теломерів залежить від віку організму - чим старше він, тим коротше 

теломери, що обмежує число поділок.  

Елеваційна теорія Володимира Дільмана доводить, що старіння запускається 

з моменту зниження чутливості гіпоталамуса до гормонів в крові [2, с. 76-89]. 

Внаслідок цього відбувається збільшення їх кількості та розвиток характерних 

захворювань: аутоімунні хвороби, клімакс, артрози, подагра, остеопороз, 

атеросклероз, ожиріння, діабет і інші. Це призводить до старіння організму і 

смерті. 

Висновки. В даний час розробляється безліч ліків «від старості», до них 

належать антиоксиданти, а так само речовини, які руйнують цукрово-білкові 

зшивання [3, c.146-165]. Але, нажаль, ще не можна запобігти до кінця апоптозу, 
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скорочення кінцевих ділянок хромосом і інших деструктивних процесів, хоча 

вчені над цим плідно працюють. 

Література: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И 

МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МИОПИИ В 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА ОФТАЛЬМОЛОГА УК ЗГМУ 

 

Олексина Е.В., Маслова Е.Н.,  

Божко Л.В., Безуглый Б.С., 

Врачи-офтальмологи 

УНМЦ «Университетская клиника» ЗГМУ 

г.Запорожье, Украина 

Вступление. Близорукость до настоящего времени остается одной из 

актуальных проблем офтальмологии. Предложено много способов 

предупреждения ее прогрессирования: гимнастика для глаз, медикаментозные и 

электромагнитные воздействия на аппарат аккомодации, иглотерапия,  лазеро- 

и электропунктура и др.[1.с.8-9] 

Цель исследования. Целью нашей работы являлось изучение 

эффективности иглорефлексотерапии и мануальной терапии в профилактике 

прогрессирования миопии. 

Материал и методы. Всего нами обследовано 38 пациентов (61 глаз) в 

возрасте от 18 до 27 лет. Пациенты были разделены на следующие группы: с 
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миопией слабой степени 12 пациентов (20 глаз), с миопией средней степени 11 

пациентов (17 глаз), высокой степени  5 пациентов (7 глаз). Пациентам 

контрольных групп назначали общепринятое лечение 10 пациентов (17 глаз). 

Перед проведением курса рефлексотерапии все пациенты прошли клиническое 

обследование, включающее определение остроты зрения, авторефрактометрию 

на аппарате RM-800 (TOPCON, Япония), А-сканирование, биомикроскопию, 

офтальмоскопию, консультацию невролога по показаниям; 8 пациентов прошли 

ультразвуковую допплерографию магистральных артерий головы и шеи (УЗДГ 

МАГ) и 6 пациентов рентгенографию шейного отдела позвоночника (ШОП). 

Перед проведением сеанса иглорефлексотерапии проводили массаж 

шейно-воротниковой зоны. Курсы иглорефлексотерапии у пациентов с миопией 

разной степени проводились по следующей методике: укалывание в точки, 

располагающиеся у края орбиты вокруг глаз (V1; V2; V3; VB1; TR23), а также в 

точки, находящиеся на незначительном удалении от глаза (V3; VB14; E2; T24), 

и отдаленные (E36; E44; VB34; VB41; F2,3). Значительное место в рецептуре 

занимают точки шейно-затылочной и воротниковой областей (V10, V11, T14, 

T16, T20, VB12, VB20). [3. с70-99; 122-137] Курс лечения 10 сеансов, 

ежедневно длительностью 15-20 минут. Мануальную терапию проводили в 2 

этапа: 

 первый заключается в релаксации локальных мышечных гипертонусов 

ротаторов шеи, которая обеспечивается применением методики 

постизометрической релаксации; [4. с24-30] 

второй - проводится деблокирование шейных суставов. Манипуляции 

проводили 1 раз в неделю; на курс 2-4 манипуляции.  

Результаты исследования состояния остроты зрения представлены в 

таблице. 



22 
 

Результаты обследования пациентов с различной степенью миопии с 

применением методов иглорефлексотерапии и мануальной терапии. 
Г 

Р 

У 

П 

П 

Ы 

Миопия, 

степень 

(n/глаз) 

Острота зрения без коррекции / с коррекцией, D 

До лечения После лечения 

Через 1 мес. Через 3 мес. Через 6 мес. 

I Слабая 

(n=12/20) 

OD 0.30/-1.00=1.0 

OS 0.40/-1.50=1.0 

OD 0.50/-0.25=1.0 

OS 0.55/-1.00=1.0 

OD 0.45/-0.50=1.0 

OS 0.6/-0.75=1.0 

OD 0.45/-0.50=1.0 

OS 0.6/-0.75=1.0 

II Средняя 

(n=11/17 глаз) 

OD 0.20/-3.50=0.9 

OS 0.20/-4.00=1.0 

OD 0.30/-3.00=1.0 

OS 0.40/-2.50=1.0 

OD 0.35/-3.00=1.0 

OS 0.40/-2.50=1.0 

OD 0.35/-3.00=1.0 

OS 0.40/-2.50=1.0 

III Высокая 

(n=5/7 глаз) 

OD 0.1 0/-7.00=0.6 

OS 0.10/-6.50=0.9 

OD 0.20/-4.50=0.8 

OS 0.15/-5.00=1.0 

OD 0.20/-5.00=0.8 

OS 0.15/-5.50=1.0 

OD 0.20/-5.00=0.8 

OS 0.15/-5.50=1.0 

K1 n=5/9 глаз OD 0.30/-1.50=1.0 

OS 0.80/-0.75=1.0 

OD 0.35/-1.00=1.0 

OS 0.80/-0.50=1.0 

OD 0.30/-1.25=1.0 

OS 0.80/-0.75=1.0 

OD 0.30/-1.25=1.0 

OS 0.80/-0.75=1.0 

K2 n=3/6 глаз OD 0.20/-4.50=0.9 

OS 0.30/-3.50=0.9 

OD 0.20/-4.50=1.0 

OS 0.35/-3.50=1.0 

OD 0.20/-4.50=0.9 

OS 0.30/-3.50=0.9 

OD 0.20/-4.50=0.9 

OS 0.30/-3.50=0.9 

K3 n=2/2глаз OD 0.10/-7.00=0.7 

OS 0.09/-8.00=0.7 

OD 0.10/-7.00=0.8 

OS 0.09/-8.00=0.85 

OD 0.10/-7.00=0.7 

OS 0.08/-8.00=0.7 

OD 0.10/-7.00=0.7 

OS 0.08/-8.00=0.7 

Условные сокращения: n = число пациентов/ количество глаз; K-контрольные 

группы.  

Отмечено повышение некорригированной остроты зрения во всех трех 

основных группах, которое сохранялось на протяжении 6 мес. У пациентов III 

группы наблюдалась стабилизация процесса без тенденции к прогрессирова-

нию. Кроме того резерв абсолютной аккомодации (АА) повышался с 4.1±0.3 до 

6.0±0.7 дптр.; резерв относительной аккомодации (ОА) с 1.8±0.8 дптр. до 

3.4±0.5 дптр. Улучшение аккомодационной способности после проведения 

иглорефлексотерапии отмечалось у всех пациентов основных групп. 

Выводы. Таким образом, применение иглорефлексотерапии и 

мануальной терапии в комплексном лечении миопии приводит к повышению 

некорригированной остроты зрения, нормализации функции аккомодации в 

течении 6 мес. Побочных эффектов и осложнений предложенного 

комплексного лечения близорукости не отмечено, что позволяет нам 

рекомендовать его в  амбулаторной практике офтальмолога. 

Литература: 
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КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК: ЛІВОСТОРОННЯ НЕВРАЛГІЯ ТРІЙЧАСТОГО 

НЕРВУ 

 

Рябуха М.Ю. 

Студентка 4 курсу, 2 медичного факультету 

Харківського Національного Медичного Університету 

м. Харків, Україна 

Актуальність: невралгія трійчастого нерву – хронічне захворювання 

п’ятої пари черепних нервів, що проявляється сильним палаючим, стріляючим 

болем в його місцях іннервації. Частота: 1 на 15 000 населення. 

Мета: вивчити особливості перебігу невралгії трійчастого нерву, 

базуючись на клінічному випадку. 

Матеріали та методи дослідження: клінічний аналіз історії хвороби 

пацієнта. 

Результати дослідження: Хвора Т., 30 років, що звернулася до лікарів 

неврологічного відділення ОКЛ, скаржачись на різкий, нестерпний біль, що 

виникав в час, коли вона виходила з теплого приміщення на холодне повітря, та 

тривав близько хвилини, після чого стихав. Такі симптоми турбували її на 

протязі місяця.  

Анамнез захворювання: Вперше напад стався 12. 01. 2019 р., коли хвора 

сильно змерзла на вулиці, після чого тиждень хворіла застуду, лікувалася 

вдома. Зі слів хворої, вона відчула нестерпний палаючий, гострий біль в області 

нижньої щелепи, що тривав близько двох хвилин. Через чотири дні напад 

повторився, біль був такого самого характеру, тривав близько хвилини. За 

останній місяць хвора ще шість разів переживала напади стріляючого болю, 

тривалість та інтенсивність яких знизилися. 

Об'єктивне обстеження: загальний стан задовільний, свідомість ясна. 

Положення активне. Статура – нормостенічна. Температура тіла - 36,9  С; пульс 

- 90 ударів за хвилину, ритмічний, гарного наповнення; АТ - 120/85 мм рт. ст. 

Неврологічне обстеження: Свідомість ясна, пацієнтка орієнтована в часі і 
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просторі. Менінгеальні симптоми негативні. Гіперестезія в проекції нижньощелеп-

ної гіки  п’ятої пари черепних нервів, зліва. Світлобоязнь, гіперакузія відсутні.  

Рухова сфера: м’язи розвинуті помірно, симетрично, гіпертрофіїї, атрофії, 

псевдогіпертрофії, фасцікуляцій і фібриляцій м'язів не виявлено. М’язовий 

тонус збережений. Сила м’язів – помірна, збережена. Активні й пасивні рухи 

збережені в повному обсязі. Зміни постави, ходи не виявлено. Сінкінезії, 

гіперкінези, тремор відсутні. 

Координація рухів не порушена. Чутливість поверхнева і глибока 

збережені в повному обсязі. Симптоми натягу нервових стовбурів і корінців в 

кінцівках не відмічаються. Вегетативні функції не змінені.  

Нейропсихічна сфера: пацієнтка активна, відкрита до бесіди, депресії не 

виявлено. Психопатологічних змін не виявлено.  

Результати лабораторних і спеціальних методів обстеження - в межах 

норми. 

Магнітно-резонансна томографія(МРТ). 

Висновок: пухлини, на протязі ходу трійчастого нерву не виявлено, 

патологічних розширень судин не виявлено, місць демієлінізації не виявлено. 

На підставі даних анамнезу, клінічної картини та результатів 

неврологічного обстеження був поставлений діагноз: лівостороння невралгія 

трійчастого нерву. 

Диференціальна діагностика проводилася з одонтогенною невралгією. 

Для якої, на відміну від невралгії трійчастого нерву, характерним є біль, що 

локалізований в місці патологічного вогнища.   

На основі поставленого діагнозу, було назначено лікування: постільний 

режим, спокій, дотримання дієти – стіл No 12. Медикаментозне: Карбамазепін  

по 0,5 г, 2 рази на день – чотири дні, потім, поступове зниження дози до 0,2 г, 

тричі в день, на протязі двох тижнів. 

Загальні рекомендації: завжди попереджати переохолодження. 

Прогноз сприятливий при дотриманні рекомендацій. 

Висновок: в даному клінічному випадку відображені діагностика та 

перебіг невралгії трійчастого нерву. 
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Останнім часом в Україні спостерігається невтішна ситуація стосовно 

того, що відсоток загальної смертності населення вище ніж показники 

народжуваності [1, 2]. Однією з цих причин погіршення демографічної ситуації 

є зниження фертильності та високий рівень безпліддя у жінок та чоловіків (за 

даними ВООЗ 10–30 %). У країні велика кількість людей репродуктивного віку 

мають згубні звички (паління, вживання наркотичних засобів, незбалансоване 

харчування та ін.). Наступною причиною може бути невтішна ситуація з вже 

вагітними жінками. Так, переривання вагітності, плацентарна дисфункція (ПД), 

мертвонароджуваність, вроджені вади розвитку, скорочення кількості 

нормальних пологів, соматичні захворювання жінки, це також впливає на 

кількість та якість новонароджених [3-5]. 

 Перинатальна патологія – дуже актуальна, адже захворюваність у 

перинатальний період в Україні займає 4-те місце серед загальної смертності 

населення. Патогенез ПД визначається морфологічними змінами і розладами 

функції плаценти. Морфологічним субстратом плацентарної недостатності є 

зміни, пов'язані з порушенням імплантації та плацентації. У розвитку ПД 

виділяють декілька взаємопов’язаних патогенетичних механізмів, однак багато 

аспектів матково-плацентарно-плодового кровообігу при різних патологічних 

станах плода залишаються ще недостатньо з'ясованими й вимагають 

подальшого вивчення [6-8].  

Відомо, що віддалені наслідки впливу тих чи інших факторів під час 
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вагітності можуть проявитися через десятиріччя після народження, і їхній ефект 

буде настільки сильним, що його неможливо уявити і спрогнозувати [9]. 

У новонароджених, що народилися від матерів з ПД, спостерігаються 

різноманітні порушення фізичного й розумового розвитку, а також підвищеної 

соматичної та інфекційної захворюваності новонароджених і дітей на першому 

році життя. Що в майбутньому може бути причиною розвитку таких 

захворювань, як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, метаболічний 

синдром. Іншими авторами доведено, що ПД призводить до перинатальних 

уражень: гіпоксично-травматичні ураження центральної нервової системи та 

порушення мозкового кровообігу, дисплазія суглобів, вади серця, синдром 

дихальних розладів, пневмонія та ін. Також доведено, що діти, народжені від 

матерів з ПД мають дисбаланс імунних параметрів, що в подальшому 

віддзеркалюється на імунній системі дитини [10-14]. ПД призводить не тільки 

до розвитку адаптивних реакцій плода, але й зумовлює патологічні зміни у 

фетальних органах і тканинах. Так, наприклад, будова яєчників плодів від 

матерів з ускладненою вагітністю відповідає гіпопластичному типу і свідчить 

про низьку функціональну активність фетальних гонад, що може призвести 

надалі до порушення гермінативної функції жіночого організму [15]. Але 

ізольованих вад розвитку статевих органів серед абортованих плодів не 

відзначено. Патологія статевих органів спостерігається переважно серед 

народжених живими. І саме тому, доцільно буде в подальшому вивчити 

функціонування репродуктивної системи у дорослих нащадків обох статей 

народжених від матерів з ПД. 

 Для лікування ПД обґрунтованим є використання одного препарату, що 

об'єднує в одній лікарській формі всі необхідні активні фармацевтичні 

інгредієнти (метаболітні або метаболітотропні) в збалансованій кількості, які 

можуть впливати на декілька ланок патогенезу та мають мінімальну кількість 

побічних ефектів. Цим вимогам повною мірою відповідають гравідопротектори 

– це лікарські засоби, що зберігають вагітність та забезпечують сприятливі 

умови для внутрішньоутробного розвитку плоду. Фармакологічні властивості 
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гравідопротекторів включають наявність антиоксидантної, антигіпоксичної, 

токолітичної, ендотелійпротекторної та антиагрегантної дії.  

Однак, асортимент на фармацевтичному ринку гравідопротекторів, які б 

поєднували всі вищеперераховані властивості обмежені. Тому пошук 

«ідеального» гравідопротектора, що мав би сприятливе співвідношення 

якість/ризик лікарського засобу та відповідав усім вимогам є актуальним 

завданням репродуктивної фармакології. 

Нами для вирішення цієї проблеми пропонується фармацевтична 

композиції, яка містить нефетотоксичні активні фармацевтичні інгредієнти із 

груп базової терапії ПД, а саме аміно- та дикарбонових кислот, вітамінів і 

судинорозширювальних засобів. 
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В  настоящее время эклампсия редко развивается у беременных с гесто-

зом в условиях стационара, так как внедрение методов интенсивной терапии 

позволило достаточно эффективно предупреждать развитие судорожной ста-

дии. Однако зачастую беременные поступают в акушерский стационар с клини-

ческой картиной эклампсии, которая в таком случае остается довольно частой 

причиной материнской смертности, поэтому  данная  патология не теряет своей 

актуальности. В структуре мировой материнской смертности доля преэкламп-

сии и эклампсии составляет 12%, а в развивающихся странах этот показатель 

достигает 30%.[1]. 

При лечении преэклампсии и эклампсии выделяют три основных подхода [2]: 

1. Американский, когда основным компонентом лечения является 

магния сульфат. 

2. Европейский, помимо магния сульфата применяют  иные средства, 

разнообразные антигипертензивные. 

3. Бессимптомный, который определяется отсутствием концепции. 

При возникновении приступа эклампсии необходимо восстановить 
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проходимость дыхательных путей, купировать судорожный синдром,  

поддерживать нормальный газообмен, произвести родоразрешение  и 

стабилизировать жизненные функции организма.  

I этап Оказание первичной неотложной помощи. 

● Освобождение дыхательных путей, поддержание газообмена; 

● Ингаляционный (закисно-кислородный) масочный наркоз; 

● Катетеризация локтевой вены и внутривенное введение  препаратов: 

✔ Промедола -1% р-р 2 мл; 

✔ Седуксена – 0.5% 2 мл; 

✔ Катетеризация мочевого пузыря. 

В случае развития приступа эклампсии необходимо: 

● Поддерживать газообмен с помощью вентиляции маской 100% 

кислородом в режиме ПДКВ. Если беременная в коме или судороги 

повторяются, вводят деполяризирующие мышечные релаксанты и переводят на 

ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции с ПДКВ. 

● В условиях масочного закисно-кислородного наркоза катетеризируют 

одну из крупных вен и вводят противосудорожные (седуксена - 0.5-1 мг/кг, 

барбитураты -0.5% р-р 5-6 мг/кг) и гипотензивные ( магния сульфат 2% р-р и 

параллельно дибазол 1% р-р 2-4 мг/кг, папаверина гидрохлорид – 2% р-р 2-4 мл 

по контролем АД,ЧСС,ЧД) средства. 

Все манипуляции проводят под общей анестезией. Противопоказаны 

такие препараты: натрия оксибутират; кетамин, диприван, сомбревин  и их 

аналоги. 

● Бригада акушеров-гинекологов и анестезиологов решает вопрос о 

способе родоразрешения, обеспечивает мониторинг за клинико-биохимичес-

кими показателями, оксигенацией, гемодинамическими  показателями, 

почасовым диурезом. 

Если приступ купирован, то больную под лечебным наркозом поднимают 

в операционную. Если судорожный синдром сохраняется, беременную 

переводят на ИВЛ и внутривенно струйно медленно вводят 25% р-р магния 
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сульфата 15 мл, одновременно внутримышечно – 25% р-р магния сульфата 40 

мл на 0.25%  р-ре новокаина. 

II этап Срочное родоразрешение. После родоразрешения показано 

проведение продленной ИВЛ. Критерием для прекращения ИВЛ служат 

стабилизация АД, отсутствие нарушения сознания, дыхания, адекватное 

восполнение кровопотери, восстановление адекватного диуреза. 

После родов не исчезает опасность развития приступа эклампсии [3], 

поскольку остаются  значительные изменения ЦНС, нарушения обмена веществ 

и микроциркуляции. После рождения ребенка необходимо продолжать 

лечебно-охранительный режим с включением нейротропных, транквилизирую-

щих и антигистаминных средств. Гипотензивные и спазмолитические средства 

применяют на фоне инфузионной терапии (с отрицательным балансом). 

Интенсивную терапию после родов поводят от 2 до 4 суток. Важно проводить 

профилактику тромбоэмболических осложнений активаторами фибринолиза и 

антикоагулянтами прямого, а затем непрямого действия. 

Комплексную терапию прекращают при купировании проявлений гестоза 

и стабилизации биохимических показателей[4].  

Основными принципами лечения при гестозе являются: предупреждение 

приступов эклампсии и развития синдрома полиорганной недостаточности. 

Комплексная интенсивная терапия направлена на создание лечебно-охрани-

тельного режима, улучшение микроциркуляции,  коррекцию метаболизма, 

предупреждение коагулопатичеких сдвигов, проведение детоксикации, 

восстановление функциональной способности миокарда, почек, печени, 

иммунологических свойств организма. 
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Научный руководитель: 
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Валько А.Н. 

Весомую роль в обеспечивании пассажирских и грузовых перевозок в 

Украине играет авиационный транспорт. Данный вид транспорта содержит 

вероятность регулировать и развивать связи с почти всеми странами мира. 

ИАТА (Международная Ассоциация Воздушного Транспорта) ожидает, 

что пассажиропоток в мире увеличится до 7 млрд в 2035 году с ежегодным 

приростом в 4.1%. 

В случае когда и международные, и региональные перевозки в последние 

годы развивались благодаря подъемам экономики государства и обьемов 

транзитного трафика, то обьем пассажирских перевозок, в частности авиацион-

ных, получил свое увеличение благодаря мобильности населения, развитию 

государственного и интернационального туризма.  
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По прогнозам экспертов, бурное развитие международного туризма будет 

продолжаться и дальше. По разным подсчетам, эта отрасль станет ведущей 

экспортной отраслью в мире. Ожидается, что при сохранении сложившихся 

темпов роста в числе международных путешествий к 2020 году увеличится и 

составит около 15 млн. человек. 

Использование воздушного транспорта будет расширяться быстрее 

благодаря увеличению числа удобных прямых рейсов которые будут 

обслуживать туристические направления. 

Обязательным условием обеспечивания обычного функционирования 

транспортной инфраструктуры и увеличение спроса пассажирских перевозок в 

Украине является размеренная работа авиационного транспорта (Рис. 1) [1].  

 

Рис.1 

Как видим, анализ статистических данных говорит, собственно, что с 

каждым годом в стране продолжается активизация регулярных перевозок, 

возростает количество обслуженных полетов, стремительно формируются 

областные аэропорты. Авиационные перевозки имеют большущий смысл в 

межгосударственном перемещении людей. 

При выборе транспортного средства потребитель управляется объективны-

ми и субъективными факторами. В следствие этого для анализа эффективности 

международных авиационных перевозок актуальными показателями считаются 

еще регулярность перемещения на всем пути следовании. 
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Довольно много ученых занимались вопросами исследования качества 

обслуживания, основными из них являются Уолтер Шухарт, который ввел 

использование Контрольних карт Шухарта, Эдвард Деминг, который 

разработал «14 принципов качества», Арманд Фейгенбаум, который разработал 

концепцию TQM, Джозеф Джуран разработал «спираль качества», Филипп 

Кросби - 14 принципов качеств Ф. Кросби, ГенитиТагути ввел концепцию 

функции потери качества и Каору Исикава, который разработал причинно-

следственную диагарму Исикавы, так называемый «рыбный скелет Исикава»., 

также были введены стандарт и ISO 9001. 

Работа авиационного транспорта в значительной степени находится в 

зависимости от состояния и применения его наземной базы. К огорчению, есть 

и конкретные дефекты и в работе аэропортов. 

Используя диаграмму Исикавы мы можем выявить основные проблемы в 

качестве обслуживания пассажиров в украинских аеропортах.  

 

Рис 2. Графическое изображение основных проблем в качестве 

обслуживания пассажиров в украинских аеропортах согласно диаграмме 

Исикавы 

Итак, мы определили, что качество аэропортовых услуг включает в себя 

надежность, гибкость, доступность, комплексность и информативность. 

Учитывая то, что сервис аэропортовых услуг является одним из главных 
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факторов в борьбе за привлечения клиентов и содержанию уже существующих, 

а также ввиду того, что требования клиентов постоянно растут развитие 

дополнительных услуг в аэропорту является одним из стратегических 

направлений развития деятельности аэропорта. 

Что же касаеться работы авиакомпаний, то картина складываеться 

следующим образом. По данным Министерства инфраструктуры рейтинг 

самых надежных и ненадежных авиакомпаний по принципу выполнение своих 

обязательств, выглядит следующим образом(Рис.3): 

На первом месте оказалась "Мотор-Сич". У нее не было никакой задержки. 

Но, справедливости ради, это компания не летает нигде за границей, кроме 

рейсов в Болгарию и Беларусь. "МАУ" уходит на второе место. На 3130 рейсов 

в них 61 задержка, дальше идет "Роза ветров". У них всего 10 задержек, но на 

531 рейс. Третье место досталось "Скай Ап". 202 рейса - 26 задержек, то есть, 

более 10%. Далее картина все печальнее и печальнее. Самая ненадежная 

авиакомпания "Атлас джет Украины" Выполнила Всего 14 рейсов, из которых 5 

задержали. 

 

Рис. 3 
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Годичные затраты украинского бютжета в летной сфере, согласно 

сведениям украинского научно-исследовательского института авиационной 

техники, составляют никак не наиболее 5 миллионов доллоров США. Сегодня 

главными трудностями формирования украинской авиационной сферы 

считаются (Рис.4): 

1. изнашивание ключевых фондов 

2. недостаток квалифицированных сотрудников 

3. несоответствие технических способностей аэропорта с передовыми 

интернациональными условиями 

4. неудовлетворительная национальная помощь с целью формирования 

новейших технологий и введение нынешних технологий 

5. недостаток общегосударственной программы поддержки формиро-

вания воздушного транспорта и авиационных работ концепций, утрата 

управляемости вложений в транспорт 

6. строгая налоговая стратегия в взаимоотношении летной отрасли 

7. неудовлетворительная степень нормативно-правовой основы для 

сертификации операторов, неясность обстоятельств эксплуатации и усиленная 

финансовая угроза управления авиакомпаниями 

8. неудовлетворительное усовершенствование парка воздушных судов 

9. огромное число формальностей в интернациональных авиаперевозках 

 

Рис.4  Трудности формирования украинской авиационной сферы 
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Одной из оснований критичного значения становления транспортной 

отрасли еще стало системное недофинансирование, недостающее техническое 

обслуживание инфраструктуры и транспорта, а еще техническая отсталость, 

что угрожает уже не лишь только выполнению его социально-экономических 

функций, но и государственной защищенности. 

Обозначенные дефекты охарактеризовывают самолет как средство 

передвижения, что  не имеет возможность быть применен в всякое время года с 

гарантированным периодом вылета и прибытия. Впрочем они не дают 

воздушному транспорту исполнять эту весомую функцию как воплощение 

глобальных перевозок на далекие расстояния и высококачественное 

обслуживание во время путешествия [3]. 

Вывод: 

Изложенный в статье материал дает возможность сделать вывод о 

потребности непрерывного мониторинга тенденций и ньюансов формирования 

всемирного авиационного транспорта в целях исследования стратегий 

формирования интернациональных летных транспортировок. 

Анализ научно-практических изучений по теме, которую мы рассматрива-

ем, разрешает говорить о том, что с целью преодоления имеющихся трудностей 

и создания конкурентных превосходств, первенствующим считается обеспече-

ние авиапредприятий самолетами новейшего вида; формирование международ-

ных консорциумов предприятие общих компаний;  переоснащение сети 

гражданских аэропортов с соблюдением нынешних условий к обслуживанию 

пассажиропотоков. 

Ещѐ одной ценностью формирования обязана быть политика ведущих 

украинских авиакомпаний, нацеленная в интеграцию внутренних и интер-

национальных рейсов. 
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к.т.н., доцент, НТУУ «КПІ» 

Тиражі поліграфічної продукції можна поділити на три основні групи за 

обсягом: малий, середній, великий. Специфікою сучасного ринку поліграфії є 

потреба у невеликих замовленнях малими тиражами в стислі терміни. 

Друкарням середньої ланки доводиться балансувати між оперативним 

виконанням малотиражних робіт і можливістю видавати нечисленні, але 

важливі великі замовлення. 

Вважати тираж малим можна в залежності від обладнання, яке 

встановлено в друкарні. Зазвичай малі тиражі друкуються на цифрових 

машинах (тираж до 500 аркушів) або на офсетних машинах, але в збірному 

тиражі. Для офсетного друку малим можна вважати тираж 500-1500 аркушів. 

Якщо нещодавно друкарні відмовляли замовнику, якому потрібно було 

віддрукувати тираж в 500 примірників, то тепер менеджери стали більш 

поступливими і погоджуються навіть на тираж 50 екземплярів. 

Попит стимулює бажання пропустити через машину більше замовлень, 

оперативніше випускати малі тиражі (зокрема і ті, що поступають в друкарні 

https://avia.gov.ua/
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через веб-портали). Але чекати компонування повноформатного аркуша багато 

хто не може. Простіше працювати з машинами меншого формату, запускаючи 

терміновий тираж, навіть якщо аркуш не заповнений. Також друкарні можуть 

використовувати додатковий простір на аркуші для виконання дрібних збірних 

замовлень, таких як візитні картки, разом з яким-небудь буклетом або 

журналом. 

Отже, малі тиражі можуть бути вигідними якщо друкуються цифровим 

способом або збірним тиражем офсетним способом. Проте, для збірного тиражу 

необхідно мати достатньо багато замовників і постійний їх потік до друкарні. 

Тому при плануванні роботи друкарні необхідно шукати техніку, яка заощадить 

час на кожному з етапів друку, та мати хоча б дві машини з різними 

технологіями, для вибору оптимального варіанту друку. 
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Виникнення ремонту пов'язано з появою об'єкта виробництва. 

Виробництво металевих виробів викликало необхідність усунення дефектів 

виробництва цих виробів, а також відновлення деталей, пошкоджених і 

зношених в процесі експлуатації. 

Одним з перших професійних ремонтників був коваль, а кузня стала 

прообразом ремонтних майстерень. У XV столітті від ковальського ремесла 

відокремилося слюсарну. Розвитку ремонту в XVI-XVIII століттях сприяло 

застосування лиття, використання годин і млинів, різних машин, приладів та 

інструменту. 
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Великий внесок у розвиток ремонту в цей період внесли російські 

винахідники і вчені. Видатний російський винахідник А. К. Нартов 

запропонував нові методи закладення раковин і тріщин у виливках стовбурів 

гармат. Відомий російський винахідник Кулібін І. О. займався ремонтом і 

виготовленням годин. У 1770 - 1785 році він керував академічними 

майстернями по ремонту приладів та інструменту. 

Бурхливий розвиток в XIX столітті залізничного транспорту, поява 

автомобільного та повітряного транспорту зажадали подальшого розвитку 

ремонту, створення спеціальних ремонтних майстернях.  

Гостро постало питання про ремонт машин в Росії після першої світової 

війни і революції 1917 року, коли виробництво автомобільної та іншої техніки 

було практично припинено. Подальший розвиток ремонтного виробництва 

здійснювалося разом з розвитком машинобудування та інших галузей 

народного господарства. 

Однак технічне обладнання та ремонт цієї техніки налагоджений не був. 

Вимоги заводських інструкцій за доглядом, регулюванням і необхідним 

ремонтом за машинами, безперечно, виконувались трактористами і механіками 

ще до початку робочого дня та після нього. 

Самі ж трактористи і механіки тих часів були ентузіастами своєї справи, 

вони любили свою техніку і були готові працювати біля неї стільки, скільки це 

було необхідно для повного усунення всіх неполадок. Це за їх ініціативи були 

створені гвардії сільських механізаторів, багато хто з них пізніше став 

спеціалістом з ремонту сільськогосподарських машин та механізмів. 

У радгоспах та тракторних  бригадах тих часів іноземну техніку 

обслуговували механіки американських фірм, які навчали технології ремонту 

радянських механізаторів. Спочатку вони користувалися беззаперечним 

авторитетом великим авторитетом, але згодом ситуація змінилась на 

проблемну, так як всі їх рекомендації зводились до замінити деталей, вузлів та 

агрегатів. Але ситуація  того часу вимагала здешевлення ремонту, тому 
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вишукувались будь-які можливості відновлення та запуску в подальшу роботу 

відновлених деталей, вузлів і агрегатів. 

Існуючі на той час кузні не забезпечували повного спектру ремонтно-

відновлювальних робіт,  якість робіт не задовольняла технічні вимоги до 

деталей, що сприймали набагато більші навантаження, ніж кінні знаряддя. 

Тому постала проблема у створенні функціонального підрозділу, метою 

якого було б підтримання працездатного стану нових машин та механізмів, що 

з’являлися. 

Дана проблема була вирішена на рівні співпраці механізаторів, що 

ліквідували несправності, які виникали в техніці, яку вони експлуатували. 

Згодом спільні проблеми зумовили появу так званих майстерень, де 

механізатори спільно намагались відремонтували техніку, що вийшла з ладу. 

В ремонтні майстерні потягнулися ентузіасти нової техніки, механіки, 

які були готові добами і тижнями не відходити від непрацюючих машин, але 

розібратися в ній, знайти несправність та способи усунення її, щоб знову ця 

машина запрацювала не гірше нової. Натхнення цих людей, прагнення 

зрозуміти все самим були настільки великі і вичерпні, що спеціальність 

ремонтника для всіх перших механізаторів сільського господарства стала їх 

спеціальністю на все життя, хоч умови праці в майстернях того часу були 

надзвичайно незадовільними. Майстерні оснащувались старими токарними 

верстатами або зарубіжними комбінованими верстатами „Краузе‖, примітивним 

ковальським обладнанням, а замість кран-балок і тельферів використовувалась 

дерев’яна тринога.  

Техніка, що надходила в сільське господарство, як і в інші галузі, мала 

один недолік: вона швидко виходила з ладу за відсутності  систематичного і 

кваліфікованого технічного обслуговування і ремонту при одночасній заміні 

недовговічних деталей. Крім того, вона працювала непродуктивно і не покри-

вала затрат на її утримання, якщо не буде забезпечене правильне комплекту-

вання агрегатів, заправкою якісними паливом і мастильними матеріалами. 
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Країні Рад не можна було довго базувати механізацію сільського 

господарства на закордонній техніці. Розпочалось швидке освоєння випуску 

вітчизняних тракторів і сільськогосподарських машин. 

Разом із освоєнням виробництва вітчизняних тракторів і  сільськогоспо-

дарських машин, заводах сільськогосподарського машинобудування виникали 

задачі організованого вивчення зносів вітчизняних машин, визначення потреб в 

запасних частинах до них і організації систематичного їх технічного 

обслуговування і ремонту. 

В 1930 році щойно організованою Академією сільськогосподарських 

наук був створений Всесоюзний науково-дослідний інститут механізації 

сільського господарства (ВИМ). З перших днів існування цього інституту йому  

була поставлена задача вивчати зноси і готовити рекомендації з ТО і ремонту 

машин в сільському господарстві. 

Першим науково-дослідним підрозділом, що почав працювати над 

проблемами ремонту машин в СССР, була група інженерів Д.А. Клепікова і 

А.Р. Лібермана. 

Пізніше в їхньому складі почали працювати С.А. Петров (з сільськогос-

подарських машин), М.Г. Горовой, Л.Г. Лишвиц (по зношуванню деталей 

тракторів і ремонту підшипників), М.А. Лаліцький і Б.С. Ферберг (зі технічного 

обслуговування і ремонту тракторів) та інші. 

Необхідність прискорення розвитку процесів виробництва, в т.ч. і 

сільськогосподарської техніки, накладала свої відбитки на напрямки наукової 

роботи фахівців в галузі науки і техніки. Перед ними ставились завдання 

підвищення якості і швидкості виробництва та проведення ремонтних робіт в 

найкоротші терміни. 

В таких умовах і при таких обставинах почали своє становлення всі без 

виключення галузі науки і техніки молодого радянського суспільства. І це було 

значним поштовхом для всебічного розвитку та закріплення науки і техніки 

країни Рад на світовому рівні. 
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Introduction. 

Docetaxel (DTX) is one of the most effective anticancer drugs. Due to the 

poor solubility, DTX products consist of a large amount of Tween-80 (more than 1 

g/mL), which is diluted with a solvent (ethanol). The utilization of ethanol and 

Tween-80 can yield a number of side effects and restrictions such as hypersensitivity, 

hemolysis, and lower uptake by cancer cells, which leads to increased contact with 

other body cells [1]. 

Liposomes are the most promising nano-carriers of anticancer drugs. Many 

studies report that flexible liposomes (with edge activators such as Tween-80 and 

sodium deoxycholate) are better carriers of drugs than conventional liposomes [2]. 

The aim of the study. Magnifying the anticancer activity and bioavailability 

of docetaxel by encapsulating it in modified liposomes. 
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Materials and methods. Literature review of data, comparative analysis. 

Results and discussion. 

Chitosan-coated vesicles have the ability to extend the residence time of the 

drug in circulation, leading to high targeting effect. Chitosan is used to govern 

surface characteristics of liposomes with large loading capacity [1]. 

Flexible liposomes coated with chitosan exhibit increased particle sizes of 

about 190 nm. During in vivo studies, docetaxel (control) and docetaxel in chitosan-

coated liposomes were tested. In the first case, 70% of the antibiotic was released 

within 12 h and a nearly complete release (approximately 100%) was observed within 

72 h. The chitosan-coated liposomes elicited more retardation of DTX release with 

chitosan further improving the stability and sustained-release characteristics of the 

liposomes. Approximately 15% of docetaxel was released after 12 h and 64% after 72 

h. Pharmacokinetic studies have shown that the half-life of coated liposomes was 2 

times higher compared to control sample. Also, a magnified anticancer activity by 

chitosan-coated liposomes with docetaxel toward HT-29 cells was observed [2]. 

Conclusions. 

Flexible liposomes coated with chitosan have a strong negative charge, which 

improves the delivery of anticancer drugs and the bioavailability of docetaxel. Thus, 

usage of these liposomes may reduce the number of side effects and restrictions that 

docetaxel products have in their currently marketed forms. 
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 Оцінці показників енергетичної ефективності ресурсоенергоефективних 

систем енергозабезпечення (СЕ) з когенераційно-теплонасосними установками 

(КТНУ) присвячені дослідження з низки вітчизняних та закордонних 

публікацій [1 – 14]. Визначено, що СЕ з КТНУ забезпечують високі показники 

енергетичної та економічної ефективності та екологічної безпеки.  

 Метою нашого дослідження є аналіз енергоекологічної ефективності 

ресурсоенергоефективних систем енергозабезпечення з когенераційно-

теплонасосними установками з використанням теплоти оборотного 

водопостачання в КТНУ, що здійснюється з метою визначення енергетично 

ефективних та екологічно безпечних режимів експлуатації СЕ з КТНУ на 

теплоті систем оборотного водопостачання.  

 В нашому дослідженні виконаний аналіз енергоекологічної ефективності 

ресурсоенергоефективних СЕ з піковими додатковими джерелами теплоти 

(ПДТ) та КТНУ з приводом від газопоршневого двигуна (ГПД), з 

використанням теплоти систем оборотного водопостачання в КТНУ. Аналіз 

виконаний за комплексним узагальненим безрозмірним критерієм 

енергоекологічної ефективності СЕ з КТНУ та ПДТ .екол.ен
СЕК  на основі критерію 
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компл
СЕК  з дослідження [7], який враховує: енергетичну ефективність та відносну 

екологічну безпечність (у частках) СЕ з КТНУ та ПДТ для змінних режимів 

роботи. Методологічні основи із визначення енергетичної ефективності СЕ з 

КТНУ та ПДТ запропоновані у публікаціях [1 – 12]. Комплексний безрозмірний 

критерій енергоефективності СЕ СЕК , що запропонований в роботах [1, 2], 

враховує безрозмірні критерії енергоефективності КТНУ КТНУК  та ПДТ ПДТК , 

а також розподіл теплового навантаження між цими елементами СЕ з 

використанням частки навантаження КТНУ в СЕ β. Схеми СЕ з КТНУ та ПДТ 

наведені в роботі [15]. Для оцінки відносної екологічної безпечності СЕ з КТНУ 

та ПДТ були використані результати, визначені Комісією з теплових насосів 

Європейської Економічної Спільноти, щодо енергетичної ефективності 

використання початкової енергії палива та впливу певного виду опалення на 

екологію. Результати цього аналізу показані в табл. 1 в дослідженні [10].  

 На рис. 1 та 2 проілюстровані результати аналізу енергоекологічної 

ефективності СЕ з КТНУ та ПДТ з використанням в КТНУ теплоти систем 

оборотного водопостачання, що визначені з урахуванням результатів наших 

досліджень з публікації [13]. Значення критерію енергоекологічної 

ефективності СЕ з КТНУ та ПДТ .екол.ен
СЕК  визначені для енергоефективних 

режимів роботи КТНУ на основі результатів досліджень [1 – 4]. На рис. 1 

показана область енергоекологічної ефективності СЕ з використанням теплоти 

систем оборотного водопостачання, з КТНУ малої потужності та піковим 

електричним котлом, зі споживанням електричної енергії від КТНУ, за умов 

мінімальної ефективності ГПД. На рис. 2 показана область енергоекологічної 

ефективності СЕ з використанням теплоти систем оборотного водопостачання, 

з КТНУ великої потужності та піковим паливним котлом на природному газі, за 

умов максимальної ефективності ГПД. 
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Рис. 1 – Область енергоекологічної ефективності СЕ з піковим електричним 

котлом та КТНУ малої потужності на теплоті оборотного водопостачання 
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Рис. 2 – Область енергоекологічної ефективності СЕ з піковим паливним 

котлом на природному газі та КТНУ великої потужності на теплоті оборотного 

водопостачання 
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 Показники відносної екологічної безпечності СЕ з КТНУ та ПДТ, що 

враховані у складі критерію енергоекологічної ефективності СЕ .екол.ен
СЕК , 

порівнювались з показниками альтернативних джерел теплоти - електричної 

котельні відповідної потужності (для рис. 1) та паливної котельні відповідної 

потужності на природному газі (для рис. 2). 

Висновки 

 В статті виконаний аналіз енергоекологічної ефективності 

ресурсоенергоефективних СЕ з КТНУ з використанням теплоти оборотного 

водопостачання в КТНУ, що дозволив визначити області та режими 

енергетично ефективної та екологічно безпечної експлуатації СЕ з КТНУ на 

теплоті систем оборотного водопостачання. 
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УДК 641 Технічні науки 

 

МОЛОЧНА СИРОВАТКА - ЦІННА ВТОРИННА СИРОВИНА 

 

Пасішник К.О. 

студентка технологічного відділення, 

науковий керівник: Адамович О.С. 

Чернівецький державний комерційний технікум 

м.Чернівці,Україна 

Мабуть, нікому не спаде на думку оскаржити корисний вплив молочних 

продуктів на здоров’я людини. Коли мова торкається сироватки, то без-

заперечно стають зрозумілими всі переваги цього продукту молокопереробки, 

який містить в собі більше, ніж 200 мікроелементів, вітамінів та життєво 

важливих речовин, які при щоденному вживанні компенсують 2/3 добової 

потреби організму в кальції, 1/2 — в калії, 80% — у вітаміні В2, 1/3 — у 

вітамінах В1, В6, В12. 

Багато з нас просто недооцінюють всю користь молочної сироватки, адже 

в ній міститься величезна кількість поживних речовин та вітамінів, які необхідні 

кожному організму. Багато досліджень цього молочного продукту показали, що 

за своїм складом сироватка дуже нагадує молоко матері. Саме тому її нерідко 

використовують при приготуванні дитячого чи спортивного харчування. [ 2 ] 

Крім того, до складу сироватки входять амінокислоти, що сприяють 

виробленню гормону радості — серотоніну, який керує багатьма процесами в 

організмі, знижуючи дратівливість і підвищуючи больовий поріг. Тому склянку 

сироватки рекомендують при розладах нервової системи та депресії. [ 1 ] 

Молочну сироватку поділяють на такі види: підсирна, яку отримують при 

виробництві твердих сирів; творожна, яку отримують при виробництві творогу, 

домашнього сиру і деяких видів м’якого сиру ), казеїнова, яку отримують при 

виробництві казеїну. 

Перераховані види сироватки розрізняють за складом і фізико-хімічними 

показниками: [ 4,c.28-29 ] 
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Таблиця 1 

Склад та фізико-хімічні показники сироватки 
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Cl Mg K Na P Zn Mo Cu J 

підсирна 6,5 4,5 0,7 0,5 0,4 56 51 110 38,6 6,8 86,5 54,2 3,5 0,5 20 1023 

творожна 6,0 4,2 0,8 0,6 0,2 75,2 62 135 40,4 10 154,4 89,4 6,8 1,9 70 1023 

казеїнова 6,8 4,5 1,0 0,7 0,1          70 1023 

 

Завдяки багатому складу сироватки, її застосовують не тільки для 

профілактики різних захворювань, а й безпосередньо для їх лікування. Крім 

того, використовується вона і в інших сферах життя: 

Молочна сироватка вважається відмінним загальнозміцнюючим засобом. 

Щоденне її вживання допоможе зміцнити імунітет, що створить захисний 

бар’єр не тільки від простудних захворювань, але і від різних бактерій і 

інфекцій. 

Коли організм страждає від авітамінозу, сироватка – це перші «ліки» від 

цієї проблеми, тому що в ній багато всіх необхідних організму компонентів, що 

допомагають налагодити роботу всіх органів і систем. Крім того, якщо в 

осінньо-весняний період регулярно вживати цей продукт, то це послужить 

хорошою профілактикою від того ж авітамінозу. 

Якщо жінка під час вагітності має набряки, то сироватка допоможе 

позбутися від цієї проблеми. Адже набряки з’являються від неправильної 

роботи нирок, що сприяє затриманню рідини в організмі. Молочна сироватка 

допомагає нормалізувати роботу нирок, тим самим виводячи з організму всю 

зайву рідину. 
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Сироватка допомагає позбутися зайвої ваги, оскільки вона відмінно 

виводить з організму шлаки та токсини, а також покращує обмін речовин. Крім 

того, її часто вживають під час розвантажувальних днів, адже вона не тільки 

очищає організм, але і забезпечує його поживними речовинами. 

Всі кисломолочні продукти позитивно впливають на травлення. Що 

стосується молочної сироватки, то в цьому випадки вона допомагає на всі 

100%. Вона налагоджує мікрофлору кишечника, допомагає при запорах, а 

також покращує стан при гастриті та коліті. 

Сироватка покращує роботу серцево-судинної системи. Особливо 

показана вона людям з гіпертонією, адже завдяки корисним речовинам, які 

містяться в сироватці, вона добре «чистить» кров, що запобігає утворенню так 

званих «бляшок», які закупорюють судини. 

Сироватка рекомендується при запальних захворюваннях дихальних 

шляхів (бронхіт, гайморит, пневмонія), оскільки вона має властивість 

нейтралізувати хвороботворні бактерії та запальний процес. 

У косметології молочну сироватку використовують з метою 

відбілювання. Адже вона чудово очищає шкіру, допомагає лікувати вугри, 

пігментацію і навіть усуває плями від прищів. 

Якщо ви обгоріли на сонці, сироватка допоможе прибрати почервоніння і 

в майбутньому пухирі. Для цього додайте кілька літрів сироватки у ванну та 

полежіть у ній, а також сироваткою можна періодично змащувати почервонілу 

шкіру. 

Допоможе сироватка і для волосся, яке сильно січеться, випадає та 

втратило свій природний блиск. Для цього після миття волосся необхідно 

обполоснути теплою сироваткою і висушити природним чином. Таку 

процедуру досить робити кілька разів на тиждень. Як результат, ваша 

шевелюра стане «живою», міцною та здоровою. 

І, звичайно ж, не обходиться без молочної сироватки в кулінарії, оскільки 

вона призначена в першу чергу саме для цього. З неї роблять смачні оладки, 

використовують для випічки, супів, коктейлів, тощо. [ 2 ] 
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Натуральна молочна сироватка досить широко використовується при 

виготовленні хліба та хлібобулочних виробах, сироваткових напоїв та інших 

продуктів. При цьому харчові продукти, зокрема хліб - збагачується її 

повноцінними компонентами, що покращує його біологічні та смакові 

властивості. Використання молочної сироватки передбачено рецептурою 

багатьох видів хлібобулочних виробів: булок (булка селянська), батонів (батон 

із згущеною сироваткою), булочок (булочка молочна, дитяча, булочка 

звичайна), витушок (витушка дитяча), хлібців, хліба (хліб пшеничний 

дієтичний). 

Молочна сироватка входить у склад деяких видів ірису та фруктово-

ягідній основі, цукерок на цукровій та молочній основі, на основі крем-брюле і 

фруктові помади. Свіжою молочною сироваткою обробляють какао-крупу для 

поліпшення смакових властивостей шоколадних виробів. Суха молочна 

сироватка використовується при виготовленні солодких плиток, арахісової та 

соняшникової халви. Свіжу молочну сироватку додають замість води при замісі 

тіста для вафельних листів, цукрового печива і пряників. [ 3 ] 

Найпростіше, це купити молочну сироватку вже в готовому вигляді у 

магазині. Це позбавляє від довгого процесу приготування, а якщо ще немає 

часу, то це вирішує вашу проблему. Але якщо ви бажаєте самостійно 

приготувати її, то це зовсім не складно. Трохи часу і все готово. 

Перший спосіб. Для цього необхідно поставити потрібну кількість 

молока в тепле місце для природного сквашування. Через 1-2 дня, коли вийде 

кисле молоко, виливаємо його в каструльку і ставимо на вогонь, гарненько 

нагріваємо, але не кип’ятимо. Коли на поверхні молочної маси будуть видні 

сирні згустки, виключаєте вогонь і дайте трохи охолонути масі. Потім вилийте 

все в марлю, зав’яжіть і залишіть до повного витікання сироватки. В результаті 

ми отримуємо два смачних і корисних продукти, сир та молочну сироватку. 

Другий спосіб. Робимо все-те ж що і в першому випадку, тільки молочну 

масу нагріваємо на водяній бані. Для того, що сир відділився від сироватки, час 

нагрівання трохи збільшується. 
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Третій спосіб. Як і в першому випадку нам знадобиться молоко. Але 

тільки чекати коли воно стане кислим молоком, ми не будемо. Необхідно 

довести до кипіння молоко і відразу вимкнути його, після цього додати сік 

лимона (на 1 л. молока один лимон), перемішати і процідити. Завдяки дії 

лимонної кислоти процес сквашування відбувається миттєво, що зменшує час 

приготування сироватки. [ 2 ] 

Сироватка — це унікальний продукт, який по праву можна назвати 

життєдайним еліксиром молодості та здоров’я, краси та неперевершеності. Про 

користь молочної сироватки можна говорити дуже багато, але на ряду з усіма 

перевагами та корисними властивостями вона має один недолік — при 

індивідуальній непереносимості компонентів молока, вживання сироватки 

недопустиме.[ 1 ] 

Література: 
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3. https://studopedia.com.ua/1_25281_produkti-z-molochnoi-sirovatki.html 

4. Журнал «Продукты & ингредиенты» №5(124) Київ// 2015 с.28-29 
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Разинков В. А., Тараненко Е. Г., 

Одесский национальный  

политехнический университет 

г. Одесса, Украина 

Реактивная мощность (РМ) – электрическая мощность в цепи 

переменного тока, расходуемая на поддержание вызываемых переменным 

током периодических изменений:  

1) магнитного поля — при наличии в цепи индуктивности;  
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2) заряда конденсаторов — при наличии конденсаторов и проводов (напр. 

длинных кабелей), обладающих большой электрической емкостью. 

 Реактивная мощность характеризует величину и направление сдвига фазы 

тока относительно напряжения. В электрических сетях  условно считается 

потребления реактивной мощности электроприемников с индуктивным 

характером нагрузки, а электроприемники с емкостным характером нагрузки – 

условно принято считать источником реактивной мощности.   

В комплексной форме можно записать выражения для полной мощности 

в такой форме 

*

cos sinS UI jUI P jQ     , 

Где знак ± указывает на направление сдвига фазы тока. Большинство 

электроприемников промышленных предприятий имеют активно-индуктивный 

характер нагрузки (рисунок 1), хотя имеются и приемники с активно-

емкостным характером нагрузки (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Активно – индуктивный      Рисунок 2 – Активно – емкостной 

характер нагрузки        характер нагрузки 

 

 Реактивная мощность, которая потребляется электроприемниками 

распределяется в системе электроснабжения следующим образом. 
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Таблица 1 – Распределение потребления реактивной мощности 

Наименование 
Процент от общего 

потребления 

Маломощные асинхронные двигателя (до 5 кВт) 30% 

Асинхронные двигателя средней и большой мощности 20% 

Силовые трансформаторы 25% 

Газоразрядные лампы 10% 

Линии электропередач и распределительные сети 5% 

Электропечные установки 5% 

Сварочные трансформаторы  2% 

Преобразователи тока 2% 

Прочие 1% 

 

 В следствии передачи РМ по сети, возникают следующие необратимые 

явления:  

- дополнительные потери активной мощности в сетях потребления 

энергосистемы 

2 2

2

P Q
P R

U


  , Вт; 

- Изменение уровней напряжения и устойчивости узлов напряжения 

PR QX
U

U


  , В; 

- Увеличение установленной мощности силовых трансформаторов или 

недоиспользование их установленной мощности. 

Очевидно, что перетоки реактивной мощности следует снижать за счет 

средств компенсации. 

 Уменьшение величины передаваемой мощности от генераторов 

реактивной мощности достигается за счет ряда методов и способов. 

 К числу основных способов, не связанных с использованием специальных 

устройств относятся: 

- переключение статорных обмоток асинхронных двигателей (АД) из 

треугольника в звезду, если их загруженность меньше 40%; 
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- замена малонагруженных электродвигателей на двигатель меньшей 

мощности; 

- ограничение длительности работы АД на холостом ходу; 

- регулирование напряжение, подведенной к АД при тиристоре 

управлении. 

К числу основных методов, связанных с использованием специальных 

компенсирующих устройств, относятся: 

- установка статических конденсаторов поперечного включения; 

- установка синхронных двигателей (СД) вместо АД (где это возможно). 

- синхронные генераторы с опережающим cos (ф). 

Компенсация РМ за счет средств и методов компенсации позволяет: 

- снизить ток передающих элементов 

2 2( )

3

куP Q Q
I

U

 
 


, А; 

- Уменьшить полную мощность  

2 2( )куS P Q Q   , ВА; 

 - Уменьшить потери активной мощности 

22

2 2

( )куQ QP
P R R

U U


     , Вт; 

- Позволяет снизить потери напряжения 

( )куQ Q XPR
U

U U


   , В; 

 За потребление и генерацию РМ, предусмотрена плата, которая состоит 

из трех составляющих и рассчитывается по формуле  

1 2 3П П П П   , грн, 

где П1 – основная плата за потребление и генерацию реактивной мощности; 

П2 – надбавка за недостаточное оснащение электрической сети потребителя 

средствами компенсации реактивной мощности; 
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П3 – скидка платы за потребление и компенсацию реактивной мощности в 

случае потребления в оптимальном суточном режиме сети 

 Основная плата за потребление и генерацию реактивной мощности 

 1

1

п

qn qг

п

П W KW DT


  , грн 

где п - число точек расчета учета 

qnW  - потребление реактивной мощности в точке учета за активный период, 

квар; 

qгW  - генерация реактивной мощности в сеть электроснабжающей организации 

в точке расчета за расчетный период, квар∙ч; 

K  - нормативный коэффициент учета убытков электроснабжающей 

организации; 

D - экономический эквивалент реактивной мощности характеризующий часть 

воздействия реактивного перетока в точке учета на технико-экономические 

показатели в расчетном режиме, кВт/квар; 

Т – средняя стоимость электроэнергии, грн/кВт∙ч. 

 Надбавка за недостаточное оснащение электрической сети потребителя 

средствами компенсации реактивной мощности, определяется так: 

2 1(k 1)П П   , 

где k  - коэффициент зависящий от фактического значения коэффициента 

мощности tg  в среднем за расчетный период. 

 Фактический коэффициент мощности tg  за расчетный период 

qn

qг

W
tg

W
  , 

Тогда 

2( 0,25) 1k tg     

Выводы: 

Компенсация РМ, является неотъемлемым мероприятием на любом 

промышленном предприятии 6 (10) кВ. Поскольку компенсация РМ 
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значительно снижает экономические затраты, связанные с: 

1) Уменьшением сечения токоведущих частей, в следствии 

уменьшения заполнения их реактивной мощности; 

2) Уменьшением номинальной мощности цеховых трансформаторных 

подстанций; 

3) Уменьшением потерь активной мощности; 

А также повышают качество электрической энергии за счет уменьшения 

потерь напряжения. 
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ІМПУЛЬСНО-ДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ  

 

Солов’янчик К.А., 

викладач Індустріально-педагогічного технікуму  

Конотопського інституту 

Сумського державного університету,  

Сумська обл., м. Конотоп, Україна 

У даній статті розглянемо особливості та переваги імпульсно-дугового 

зварювання як найбільш перспективного способу зварювання в захисних газах 

конструкцій відповідального призначення. 

За кордоном імпульсно-дугове зварювання використовується порівняно 

давно і знайшло широке використання при виготовленні різноманітних зварних 

конструкцій. В Україні цей спосіб поки що не має широкого застосування і в 

своїй статті маю за мету привернути увагу до даного різновиду зварювання як 

до одного з найбільш перспективних. 
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Зварювання пульсуючою дугою представляє собою спеціалізований 

процес зварювання. Сутність методу полягає в тому, що зварювальний струм в 

зону дуги  подається короткочасними імпульсами.  

При даному способі спостерігається струминне перенесення металу. При 

горінні пульсуючої дуги в інертних газах спостерігається дуже дрібнокрапельне 

перенесення електродного металу. Назву «струминний» він отримав тому, що 

при його спостереженні неозброєним оком складається враження, що 

розплавлений метал стікає в зварювальну ванну з торця електроду безперерв-

ним струменем. При такому перенесенні тиск потоку металу збільшується, що 

зменшує прошарок рідкого металу в зварювальній ванні, це призводить до 

збільшення глибини провару. Тому це дає можливість зварювати товсті метали 

на досить великих швидкостях. При цьому метал не перегрівається, як при 

звичайній подачі струму. Це дає можливість виконувати шви в різних 

просторових положеннях. Крім того, при струминному перенесенні металу дуга 

дуже стабільна. При імпульсно-дуговому зварюванні є можливість регулювати 

імпульси струму (їх величину, форму та тривалість), таким чином, можна 

організувати контрольовану подачу розплавлених крапель металу по дузі.  

Використання імпульсів струму може застосовуватись при зварюванні як 

плавким електродом в інертних газах, МІG -зварювання, так і неплавким 

електродом в інертних газах, ТІG-зварювання.  

При ТІG зварюванні імпульсна дуга призначена для регулювання процесу 

розплавлення основного металу та формування шва. При зварювані МІG – для 

регулювання процесу розплавлення та перенесення електродного металу. 

В процесі ТІG-зварювання дуга пульсує з постійно заданим 

співвідношенням імпульсу та паузи. Величина імпульсу струму залежить від 

товщини металу та його роду. Наприклад, для сталі товщиною 3 мм потрібен 

струм в імпульсі 250-330 А, а товщиною 0,4 мм – 40-60 А. 

Імпульсна дуга при ТІG-зварюванні найбільш ефективна для тонкого 

металу товщиною 2-3 мм та менше. Таке зварювання називають 

мікрозварюванням. При даному методі значно зменшується нагрів зони 
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зварювання, відсутнє розбризкування металу, покращуються умови 

формування шва. Шов формується за рахунок поверхневого натягу 

розплавленого металу шляхом розплавлення окремих точок з певним 

перекриттям. Це дає можливість широко використовувати цей спосіб для 

зварювання вертикальних, горизонтальних та стельових швів на металах різних 

товщин, а також при автоматичному зварюванні неповоротних стиків труб. 

Імпульсно-дугове зварювання плавким електродом, МІG-зварювання, 

здійснюється переважно при безперервному горінні дуги. При цьому на 

основний, фоновий зварювальний струм періодично накладаються імпульси 

струму з частотою 50 або 100Гц, тобто це 50 або 100 імпульсів за секунду, деякі 

апарати налаштовані на 1000 імпульсів за секунду (це здійснюється за 

допомогою комп’ютерного управління). Фоновий струм невисокий, він 

підігріває присадочний дріт. 

Під час імпульсу, величина якого в декілька разів більше за фоновий 

струм,  відбувається керований процес перенесення краплі металу, за один 

імпульс – одна або декілька крапель (пінч-ефект). Струм при цьому значно 

нижчий ніж при імпульсно-дуговому ТІG-зварюванні. Це дозволяє підвищити 

продуктивність в 5-8 разів, значно знизити зварювальні деформації.  

Є два основних режими, при яких виконують даний метод зварювання: 

зварювання довгою дугою та зварювання короткою дугою. 

Використовується для конструкцій відповідального призначення з різних 

марок сталі, алюмінієвих, мідних, нікелевих сплавів та титану товщиною від 1 

до 50 мм у всіх просторових положеннях. Особливо успішно використовується 

при виготовленні магістральних трубопроводів. 

Техніка імпульсно-дугового зварювання в нижньому положенні не 

відрізняється від техніки звичайного напівавтоматичного зварювання плавким 

електродом. Зварювання вертикальних швів виконується знизу вгору. Зварю-

вання сталевих конструкцій товщиною до 2 мм можна виконувати зверху вниз.   

Для імпульсно-дугового зварювання застосовуються спеціальні джерела 

живлення з регульованою величиною імпульсу і паузи струму по амплітуді та 
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часу. Для отримання керованого перенесення металу використовується 

додатковий імпульсний генератор, який складається з керованого випрямляча 

та конденсатора. 

Переваги імпульсно-дугового зварювання: 

 якісне формування зварного шва навіть при наявності зазору та на вазі; 

 стабільне горіння дуги та стабільне перенесення металу; 

 зменшення нагріву металу в шві та близькошовній зоні, відповідно, 

мала зона термічного впливу; 

 мінімальна кількість бризок (при МІG), майже їх відсутність (при ТІG); 

 мінімальний ризик виникнення дефектів; 

 легкість автоматизації; 

 можливість якісного зварювання навіть для новачка. 

Отже, виконання імпульсно-дугового зварювання потребує спеціальних 

джерел живлення високої вартості, але значні переваги цього способу повинні 

стати тим фактором, який призведе до привернення уваги українських 

виробників та спонукатиме їх до широкого впровадження новітніх технологій 

при виготовлення вітчизняної продукції.  

____________________________________________________________________ 
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Kyiv, Ukraine 

The greatest importance is the use of thermal motors (mostly powerful steam 

turbines) in thermal power plants, where they drive rotors of electric current 

generators. Thermal power plants produce more than 80% of all electricity in the 
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country. Thermal motors (steam turbines) are also installed at nuclear power plants. 

At these stations, the energy of atomic nuclei is used to obtain a high temperature 

steam. In addition, in all major modes of modern transport, heat engines are 

predominantly used. 

In the motor transport, piston internal combustion engines with an external fuel 

mixture (carburetor engines) and engines with a fuel mixture directly inside the 

cylinders (diesel engines) are used. These engines are also installed on tractors, which 

are essential in agriculture. 

By rail until the middle of XX century. The main engine was a steam engine. 

Now, mostly diesel locomotives and electric locomotives are used. However, electric 

locomotives, in the end, receive energy mainly from thermal power engines of power 

plants. 

On water transport, internal combustion engines are also used and powerful 

steam turbines for large vessels. 

In aviation, light aircraft are equipped with piston engines, and on huge liners, 

turbo-jets and jet engines, which belong to thermal engines. Jet engines are installed 

on space rockets. 

The widespread use of heat engines to produce easy-to-use energy negatively 

affects the environment. 

According to the laws of thermodynamics, electric and mechanical energy 

cannot, in principle, be produced without a significant amount of heat in the 

environment. This cannot but lead to a gradual increase in the average temperature on 

Earth. Now the power consumption of engines is about 1010kW. When this power 

reaches 3 * 1012 kW, the average temperature will increase by about one degree. 

Further increase of temperature can create a threat of melting glaciers and 

catastrophic rise of the level of the oceans. 

In addition, the temperature on Earth can be threatened due to an increase in 

the atmosphere of the amount of carbon dioxide (CO2), which is released in the 

process of combustion of fuel on a large scale. Carbon dioxide in the atmosphere, 

along with water vapor, results in a "greenhouse effect". The atmosphere in a small 
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amount absorbs visible sunlight, which heats the Earth's surface. The heated surface 

of the Earth in turn emits an invisible (thermal) ray, which is absorbed mainly by 

atmospheric carbon dioxide. In clear weather, only 10-20% of the sun's rays falling to 

Earth returns to space. The temperature on the Earth's surface due to the "greenhouse 

effect" is about 350C higher than that, which would have been without it. An increase 

in the concentration of CO2 will lead to an even greater absorption of thermal 

radiation from the Earth's surface. This will cause a rise in Earth's temperature. 

The volumetric concentration of carbon dioxide in the atmosphere is 0.0314% 

of all atmospheric gases. There are serious reasons to fear that even a slight increase 

in this concentration can dramatically disrupt the Earth's thermal balance. Now, every 

year, around 5 billion tons of CO2 are emitted into the atmosphere. 

However, this does not exhaust the negative effects of the use of thermal 

engines. Furnaces of thermal power plants, internal combustion engines of cars 

continuously emit into the atmosphere substances harmful to plants, animals and 

humans: sulfur compounds (during combustion of coal), nitrogen oxides, 

hydrocarbons, carbon monoxide (II) CO and the like. Particular danger to this is 

made up of vehicles whose number is threateningly increasing, and the cleaning of 

exhaust gases is a complex process. At nuclear power plants, there is a problem of the 

disease of dangerous radioactive waste. 

In addition, the use of steam turbines in power plants requires the removal of 

large areas under the rates, in which the waste steam is cooled. With the increase in 

power plants, the demand for water increases dramatically. All this puts a number of 

serious problems before society. Along with the very important task of increasing the 

efficiency of thermal engines, measures are taken to protect the environment. It is 

necessary to increase the efficiency of structures that prevent the release of school 

substances into the atmosphere, to achieve the most complete combustion of fuel in 

automobile engines. Already, cars with high CO content in exhaust gases are not 

allowed to operate. The possibility of creating electric vehicles that can compete with 

conventional ones and the possibility of using fuel without harmful substances in exha-

ust gases, such as engines that work on a mixture of hydrogen and oxygen, is discussed. 
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It is advisable to build complexes of power stations, primarily atomic ones, 

with a closed cycle of water supply to save space and water resources. 

Another direction of effort is to increase energy efficiency, the struggle for its 

economy. 

The solution to the problems discussed above is of vital importance to 

humankind. The organization of environmental protection requires effort in the scale 

of the globe. 
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 Strategic and tactical intellectual values directly influence the market potential 

or the value of an idea.  But a strategic idea will always cost far more to firms and 

organizations than a tactical one.  While the old value chain creates tactical 

intellectual property, most often as a defense against such competitive offers, the new 

value chain creates business platforms that are strategically new to intellectual 

property [1, p.94] 

 Tactical value protects against competitors, strategic value creates development 

opportunities.  This is the difference between addition and value creation.  Between 

creativity and imagination. 

 To create the value of wood, we could make a table.  This is a strategic 

novelty. To increase the cost of the table, we could paint it, or paint it, or make it 

sliding to accommodate a different number of people.  This is a tactical novelty.  If 

we look at the past 50 years, we have been quite effective, based on the discovery of 

any new strategic model of novelty, technology, or service. 

 In creating value, each uses a completely different set of skills that show the 
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difference in scope between strategic and tactical news.  To increase value, we need 

technical problem solving skills; in order to create value, we need author's 

imagination skills, insight, and curiosity.  Most schools teach students to ―increase‖ 

value, not ―value creation‖.  Not skills, but the mind creates values. 

 The big idea has to do with imagination.  This has to do with understanding the 

possibilities of people who are looking for their own context.  The insight is 

embedded in the new value chain, starting with the imagination. 

 As soon as we have the ability to form an image in our mind, we can determine 

what abilities should be in order to give these images life and allow them to embody 

as technology.  Based on our experience, the world around us, our imagination builds 

only as an image of opportunity.  If something seems impossible, it can only be 

incredible for a certain time. 

 We represent from experience, from knowledge, from curiosity, and to 

memory.  The power of imagination is always in freedom.  And then when the mind 

re-creates and unifies images of new mental or physical images, the more we can 

imagine. 

 The old value chain creates tactical intellectual property, most often as 

protection against such competitive offers, the new value chain creates strategic new 

intellectual property business platforms (Fig. 1). 

 

Fig.1.  Value development 
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   People themselves use basic tools to introduce new technologies, or to 

understand the importance of important signals appearing in devices that no longer fit 

the form or the usual functionality of the tools. 

 Words represent the trigger to knowledge or experience, and are points of 

departure for creating images in our thoughts.  The more memories arise from words, 

the more complex mental images we can revive. 

   Two contrasting types of imagination coexist within our mind.  One type is 

experienced in restoring past images or events, while the other type is experienced in 

thinking and restructuring a sensory impression.  One is imitative, the latter is 

creative.  Creative imagination is the universal basis for all human achievements. 

 The figurative mind is a free mind.  Being free from objective arguments, 

restrictions, ―today‖ and ―now‖ does not belong to adults - our mind is burdened with 

very many rational limits and ideas of behavior while we are ―growing.‖ Naturally 

imagined free from preconceived opinions is mind  сhildren. 

 Children should not think about being imaginative.  Adults know the difference 

between presence and lack of imagination.  We have a switch that tells us directly, 

―Today I will be imaginative.‖ Children do not make such statements.  For them, 

everything is possible.  They should not cause anything;  they only do what they do 

until the adults tell them what to do and try to control what could be possible. 

 Part of the problem is that adults may know a lot.  We meet many educated 

people who seem to know a lot, but in our conversations with them we do not find the 

original idea in their thinking.  In other words, they simply convey to others what 

they have learned from others and from different sources of knowledge. 

   Most people are so experienced in figurative meditation on other people and 

ideas that they do not even assume that they have their own imagination. 

   The ability to create new value at the intersection of behavior, technology and 

business is the ability to understand and feed presentation processes.  This is as big a 

problem as the ability to create needs from submissions.  New management methods 

should be able to bring about the imaginative abilities of people and attract them to 

their own strategic goal. 
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Cферa упрaвління земельними реcурcaми є oдним із нaйвaжливіших 

cклaдoвих нaшoї екoнoміки і перебувaє в центрі увaги ширoких кіл cуcпільcтвa. 

Вирішення прoблеми рoзвитку тa вдocкoнaлення мехaнізму землекoриcтувaння 

зaлишaєтьcя нaдзвичaйнo aктуaльнoю зaдaчею. Рoзвитoк геoінфoрмaтики 

змінює зміcт тa технoлoгію упрaвління земельними реcурcaми, в тoму чиcлі, 

питaння мoнітoрингу зa cтaнoм земельних реcурcів, кaртувaння ґрунтів, 

землевпoрядні рoбoти тoщo. 

Aвтoмaтизувaти трудoміcткі тa рутинні oперaції зі збирaння, 

нaгрoмaдження, oбрoблення і зберігaння прocтoрoвoї інфoрмaції, прoцедур 

кaртувaння тa мінімізувaти при цьoму ймoвірніcть виникнення пoмилoк і цим 

caмим удocкoнaлити прoцеc ухвaлення рішень щoдo рaціoнaльнoгo 
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землекoриcтувaння знaчнoю мірoю дaє зacтocувaння cучacних aвтoмaтизoвaних 

cиcтем, які викoриcтoвують ГІC тa ДЗЗ. 

Неoбхіднo відзнaчити нacтупні ocoбливocті зacтocувaння ГІC у цій 

oблacті: 

1) великa кількіcть різнoмaнітнoгo прoгрaмнoгo зaбезпечення, яке 

викoриcтoвуєтьcя в oргaнізaціях, щo зaймaютьcя землевпoрядкувaнням, 

кaдacтрoм, геoдезичними рoбoтaми нa міcцевocті: викoриcтoвуютьcя ГІC 

Maplnfo, Arc View, AutoCAD, Інвент-грaд, Digitals тoщo; 

2) пoряд з „cерверними‖ чи „нacтільними‖ ГІC викoриcтoвуютьcя 

невеликі прoгрaми для мaтемaтичнoї oбрoбки геoдезичних вимірювaнь, 

cклaдaння землевпoряднoї дoкументaції, ведення кaдacтрoвих бaз дaних тoщo; 

3) певнa диференціaція нa прoгрaмні зacoби, щo викoриcтoвуютьcя для 

геoдезичних рoбіт, з oднoгo бoку, і ГІC, з іншoгo; 

4) викoриcтaння у ГІC міcцевих кooрдинaтних cиcтем - „міcьких‖, 

„oблacних‖ тoщo; 

5) різнoмaнітніcть фoрмaтів фaйлів вектoрнoї грaфіки і aтрибутивних 

тaблиць (хoчa зaрaз для дoкументaції рекoмендoвaний зaгaльний фoрмaт *.in4) 

[3, с.239]. 

Це чacтo призвoдить дo cитуaції, кoли кaртoгрaфічні мaтеріaли, cклaдені 

зa дoпoмoгoю різнoгo прoгрaмнoгo зaбезпечення, немoжливo зіcтaвити. 

З пoявoю нa ринку кocмічних знімків виcoкo рoздільнoї здaтнocті - 0,6 - 5 

м, мaтеріaли кocмічних зйoмoк пoчaли дедaлі чacтіше викoриcтoвувaтиcя в 

упрaвлінні земельними реcурcaми, землевпoрядних тa земельнo-кaдacтрoвих 

рoбoтaх. Це пoяcнюєтьcя, нacaмперед, меншoю вaртіcтю кocмічних знімків 

пoрівнянo з вaртіcтю мaтеріaлів aерoзйoмoк, нaприклaд, пoрівнянo з вaртіcтю 

фoтoплaнів. Крім цьoгo, кocмічні знімки легше  викoриcтoвувaти у ГІC - і не 

тільки в cпеціaлізoвaних кoмплекcaх для oбрoбки aерoкocмічнoї інфoрмaції. Їх 

легкo викoриcтoвувaти й у звичaйних „нacтільних‖ ГІC, якими кoриcтуютьcя 

землевпoрядники - Maplnfo, ArcView, AutoCAD, Пaнoрaмa і т.п. як рacтрoву 

підлoжку чи cитуaтивну ocнoву, щo відoбрaжaє cучacний cтaн грунтів, прирoд-
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нoї і cільcькoгocпoдaрcькoї рocлиннocті, межі землевoлoдінь тoщo [3, с.212]. 

Oнoвлення (aктуaлізaція) кaртoгрaфічнoї ocнoви, щo викoриcтoвуєтьcя 

для cклaдaння кaрт земельних реcурcів тa oбгрунтувaння прoектів викoриcтaння 

земель, будівництвa. Викoриcтaння ГІC-технoлoгій тa cучacних дaних 

aерoкocмічних зйoмoк дoзвoляє cклaдaти цифрoві мoделі міcцевocті (ЦММ), які 

й пoвинні cтaти єдинoю тa cучacнoю кaртoгрaфічнoю ocнoвoю для вcієї 

кaртoгрaфічнoї тa землевпoряднoї дoкументaції. ЦММ міcтить більше 

інфoрмaції, ніж cтaндaртні пaперoві тoпoплaни чи тoпoкaрти, крім цьoгo ця 

інфoрмaція знaхoдитьcя у фoрмі, зручній для кoмп’ютернoї oбрoбки, придaтній 

для cтвoрення цифрoвих мoделей рельєфу aбo oртoфoтoплaнів, cтaтиcтичнoї 

oбрoбки дaних пo теритoрії. 

Тaкі ГІC пoвинні нaрешті прийти нa зміну пaперoвим кaртaм, щo 

викoриcтoвуютьcя у рaйoнних відділaх земельних реcурcів і зacтocoвуютьcя для 

прoектів міжгocпoдaрcькoгo землеуcтрoю, oбгрунтувaння прoектів будівництвa, 

здійcнення меліoрaтивних тa прoтиерoзійних зaхoдів, кoнтрoлю зa викoриc-

тaнням земель, передaчі земель в кoриcтувaння фізичним тa юридичним 

ocoбaм. ГІC земельних реcурcів рaйoну мoжнa викoриcтaти як бaзoву ocнoву 

для cтвoрення кaдacтрoвих індекcних кaрт, чергoвих кaдacтрoвих плaнів тa 

кaдacтрoвих геoдaтaбaз у центрaх Держгеoкaдacтру. 

Кoнтрoль зa викoриcтaнням земельних реcурcів. Oперaтивніcть, 

oб’єктивніcть, пoвне теритoріaльне oхoплення - перевaги дaних кocмічних 

зйoмoк. Тoму вoни мoжуть бути викoриcтaні для кoнтрoлю зa викoриcтaнням 

земель, у тoму чиcлі, у вoдooхoрoнних зoнaх, зoнaх caнітaрнoї oхoрoни, нa 

землях прирoднo-зaпoвіднoгo фoнду тoщo. 

Oбcтеження земель. Oбcтеження земель - cклaдoвa чacтинa кaдacтрoвих 

зйoмoк. Їхнє зaвдaння - виявлення cтaну земельних ділянoк, cпocтереження зa 

рoзвиткoм неcприятливих прoцеcів (зacмічення, зaбруднення, зacoлення земель, 

ерoзія ґрунтів тoщo) тa визнaчення мoжливocті викoриcтaння земель з певнoю 

метoю. В зaлежнocті від зміcту рoбіт oбcтеження земель рoзпoділяють нa 

aгрoгocпoдaрcькі тa cпеціaльні [1, с.210]. 
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При aгрoгocпoдaрcьких oбмеженнях мoжнa викoриcтaти іcнуючі чи 

aктуaлізoвaні цифрoві кaрти, cклaдені нa теритoрію oднoгo чи декількoх 

гocпoдaрcтв. При цьoму дaні пo земельних ділянкaх - тип грунту, 

грaнулoметричний cклaд, звoлoження, пoкaзники рoдючocті зaнocятьcя дo 

aтрибутивних тaблиць. Дoдaткoві дaні, нaприклaд прo крутизну cхилів, 

ерoзійну небезпеку тoщo мoжнa рoзрaхувaти зa ЦМР. В результaті нa кoжне 

гocпoдaрcтвo cтвoрюєтьcя невеликa і прocтa зa cтруктурoю бaзa дaних, зaпиcи в 

якій відпoвідaють інфoрмaції, щo винеcенa нa плaнoвo- кaртoгрaфічну ocнoву. 

Дaні ж, oфoрмлені у вигляді бaзи дaних, легкo піддaютьcя oбрoбці, якa 

викoнуєтьcя, cкaжімo, при екoнoмічній aбo грoшoвій oцінці землі. 

Дaні cпеціaльних oбcтежень земель - ґрунтoвих, aгрoхімічних, гідрo-

геoлoгічних, геoбoтaнічних - тaкoж легкo ув’язувaти з цифрoвoю кaртoгрa-

фічнoю ocнoвoю і, тaким чинoм, oтримувaти пoвну хaрaктериcтику земель у 

гocпoдaрcтві, aгрoфірмі, рaйoні. 

Вивчення неcприятливих прирoдних прoцеcів. Дaні диcтaнційнoгo 

зoндувaння, причoму не тільки з виcoкoю рoздільнoю здaтніcтю, aле й знaчнo 

дешевші кocмічні знімки із рoзрізненням 10-30 м, у пoєднaнні з цифрoвими 

мoделями рельєфу і цифрoвими мoделями міcцевocті з уcпіхoм 

викoриcтoвуютьcя для вивчення прoцеcів ерoзії, підтoплення, зaбoлoчення, 

cуфoзії (леcoвих прocaдoк), дефляції (вітрoвoї ерoзії) тoщo. 

Нaприклaд, при вивченні ерoзії викoриcтaння кocмічних знімків мaє 

cуттєві перевaги. Нaвіть нa oнoвленій тoпoгрaфічній кaрті не зaвжди пoкaзaні 

мaлі ерoзійні фoрми (прoмoїни, рівчaки), яри, щo швидкo рoзвивaютьcя, 

втoринний вріз у днищa ярів і бaлoк. Уcі ці ерoзійні фoрми дешифруютьcя зa 

кocмічними знімкaми. Дуже інфoрмaтивними є рaдіoлoкaційні знімки: зa 

рaхунoк прирoдних ocoбливocтей відбиття рaдіoхвиль, нaвіть невеликі ерoзійні 

фoрми, перепaди віднocних виcoт легкo читaютьcя нaвіть під cільcькoгocпo-

дaрcькoю рocлинніcтю, ліcaми, мaлoпoверхoвoю зaбудoвoю [1, с.213]. 

Cтвoрення ГІC мaлих міcт - перcпективний нaпрям для упрaвління 

земельними реcурcaми міcт, теритoріaльнoгo плaнувaння, oбгрунтувaння 
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прoблем прирoдoкoриcтувaння. ГІC мaлих міcт cтвoрюютьcя нa ocнoві 

міcтoбудівнoї дoкументaції, тoпoгрaфічних плaнів тa мaтеріaлів aерoкocмічнoгo 

зoндувaння. Тaкі ГІC мoжнa і неoбхіднo oрієнтувaти нa міcцеві, cпецифічні 

прoблеми, з якими cьoгoдні cтикaєтьcя керівництвo, кoмунaльні cлужби і 

нacелення міcт тa cелищ. 

Муніципaльнa ГІC мaлoгo міcтa дoзвoляє [2, с.23]. 

• aктуaлізувaти кaртoгрaфічні ocнoви; 

• здійcнити кaдacтрoве зoнувaння теритoрії міcтa, визнaчити лoкaльні 

кoефіцієнти для прoцедури oцінки міcьких земель; 

• cтвoрювaти ocнoву для рoзрaхунку вaртocті земельних ділянoк; 

• cтвoрити цифрoві мoделі міcцевocті, цифрoві мoделі рельєфу, 

тривимірні реaліcтичні (віртуaльні) мoделі для теритoріaльнoгo плaнувaння, 

прoектів будівництвa тa блaгoуcтрoю теритoрії; 

• визнaчaти інженернo-геoлoгічні умoви нa теритoрії міcтa; 

• відтвoрювaти екoлoгічні кaрти, cтвoрювaти мoделі зaбруднення 

пoверхневих і підземних вoд, aтмocфернoгo пoвітря, грунтів; 

• кoнтрoлювaти cитуaцію нaвкoлo пoлігoнів тa звaлищ твердих 

пoбутoвих відхoдів тa прoмиcлoвих відхoдів. 

Oб’єкти бaз геoдaних муніципaльних ГІC мoжнa в пoдaльшoму 

викoриcтoвувaти для ув'язки з бaзaми дaних центрів Дергеoкaдacтру, підтримки 

чергoвих кaдacтрoвих плaнів тa вирішення інших зaвдaнь. 

Oтже, вcе вище зaзнaчене вже вкoтре дoвoдить нaдзвичaйну aктуaльніcть 

і неoбхідніcть вcебічнoгo зacтocувaння ГІC тa метoдів ДЗЗ . 
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